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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

LEGISLAÇÃO 
LEI Nº 8.614 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, 
Capital do Estado do Espírito Santo, nos termos do § 7º do 
Art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória, promulga a 
seguinte Lei: 
  
Obriga estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços a utilizarem papel resistente à luz fluorescente e 
solar na impressão de cupons fiscais, e dá outras 
providências. 
 

Art. 1º. As casas de comércio e prestação de 

serviços do município de Vitória ficam obrigadas a 

substituir o papel utilizado em suas máquinas eletrônicas 

para a impressão de cupons fiscais por papel resistente à 

luz fluorescente e solar. 

Art. 2º. Torna obrigatória a inclusão de 

especificações do documento pago nos cupons, para que 

estes possam ser utilizados como comprovantes de 

pagamentos, além de outras comprovações necessárias ao 

consumidor. 

Art. 3º. As informações contidas no cupom 

impresso no novo tipo de papel deverão ter a durabilidade 

de 5 (cinco) anos, tempo necessário para fins judiciais e 

extrajudiciais. 

Art. 4º. A infração do disposto nesta Lei 

acarretará ao estabelecimento a aplicação das penas 

administrativas de: 

I – advertência; 

II – multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por 

usuário prejudicado, dobrada a cada reincidência até a 

terceira; 

III – suspensão da atividade, até que o órgão 

fiscalizador receba, por escrito, dados comprobatórios de 

que todo o comprovante emitido pelas casas do comércio e 

de prestação de serviços tenha durabilidade exigida neste 

dispositivo. 

Parágrafo único. A atualização do valor da multa 

será realizada anualmente com base na variação do Índice 

de Preços ao Consumidor – IPCA. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 Palácio Attílio Vivácqua, 02 de janeiro de 2014. 

Fabrício Gandine Aquino 

          PRESIDENTE 

 

       LEI Nº 8.615 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, 
Capital do Estado do Espírito Santo, nos termos do § 7º do 
Art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória, promulga a 
seguinte Lei: 
 

Dispõe sobre a garantia de vagas 
para irmãos no mesmo 
estabelecimento de ensino público. 

 
Art. 1º. A criança e o adolescente têm direito 

à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando sê-lhes acesso à 

escola pública, gratuita, próxima de sua residência, 

garantindo-se vagas para irmãos no mesmo 

estabelecimento. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 Palácio Attílio Vivácqua, 02 de janeiro de 2014. 

Fabrício Gandine Aquino 

                     PRESIDENTE 

 
PORTARIA INTERNA 

PORTARIA INTERNA Nº 003/2014 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com o disposto na Resolução nº. 
1.892/2012, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância Interna, 
para apurar possíveis responsabilidades narradas no 
Processo protocolado nesta Câmara Municipal sob o nº. 
12573/2013. 
 
Art. 2º. A Composição da Comissão Permanente é a 
seguinte: 
 
Presidente: Alexandre Baracho Rodrigues – Matrícula nº. 
3037, Procurador Legislativo – Procuradoria Geral 
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Membro: Eduardo Dalla Maia Fajardo – Matrícula nº. 3085, 
Procurador Legislativo – Procuradoria Geral 
 
Membro: Edmilson Lucena Filho – Matrícula nº. 3407, 
Assistente Administrativo – Departamento Legislativo. 
 
Membro: Joana D’arc da Cunha Miranda – Matrícula nº. 
0105, Agente de Suporte Operacional – Departamento de 
Documentação e Informação. 
 
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Vitória, 30 de janeiro de 2014. 
 

Fabrício Gandini 
PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2014 

A Câmara Municipal de Vitória do Estado do Espírito 
Santo, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público aos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, Processo nº. 11841/2013, 
de acordo com a Lei nº. 10.520/02, subsidiado pela Lei 
nº. 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nº 
123/2006. 
Objeto: – Contratação de empresa para fornecimento e 

suporte técnico à Certificados Digitais SSL, Certificados 

Digitais e-CPF A3, e Mídias Criptográficas Portáteis 

(Tokens). O Edital poderá ser obtido acessando o site 

www.cmv.es.gov.br, link licitações. 

Dia e hora para recebimento das propostas: 17/02/2014 

às 09h30min. 

Abertura das propostas: 17/02/2014 logo após 

credenciamento. 

Inform. / esclarecimentos: E-mail: 

licitacao@cmv.es.gov.br 

Tel./Fax: (027) 3334-4638/4637. 

Vitória, 30 de janeiro de 2014. 

ALEXANDRE BARACHO RODRIGUES 

Pregoeiro em exercício da CMV/ES 

 

 

 

COMUNICADO 

Pregão Presencial nº. 001/2014 

A Câmara Municipal de Vitória do Estado do Espírito Santo 
torna público aos interessados o Resultado do Pregão 
Presencial nº. 001/2014 com a devida adjudicação e 
homologação do Presidente da Câmara Municipal de 
Vitória, constante do processo nº. 11503/2013, Prestação 
de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, 
entrega e fornecimento de PASSAGENS AÉREAS nacionais, 
internacionais e demais serviços correlatos para a Câmara 
Municipal de Vitória. 
Vencedor do Lote Único: AZ Turismo e Viagens Ltda EPP. 

Vitória, 30 de janeiro de 2014. 

Presidente da Câmara Municipal de Vitória 

ESTE É O FINAL DESTA PUBLICAÇÃO 
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