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ATOS DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 070/2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 35, XXII 

da Resolução nº 1.919/2014 (Regimento Interno),  

  

RESOLVE: 

 

Art.1º. Interromper as férias da servidora Sueli Simões de Assis, matrícula nº 6203. 

 

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, a contar do dia 17 de junho de 2019. 

 

 

 

Palácio Atílio Vivácqua, 13 de junho de 2019. 

 

 

CLÉBER JOSÉ FELIX 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

 

___________________________________________________________________________ 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 071/2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, no uso de suas atribuições regimentais, na forma do Art. 35, 

inciso II, da Resolução de nº 1919 de 10 de abril de 2013.  

 

RESOLVE: 

 

Art.1º. Homologar o Plano de Ação para Implementação da Política de Acessibilidade na Câmara 

Municipal de Vitória na forma do Anexo I. 

 

 Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Palácio Attílio Vivacqua, 13 junho de 2019.  

 

CLÉBER JOSÉ FÉLIX 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

 

ANEXO I 

PLANO DE AÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

I. Contextualização 

 A Câmara Municipal de Vitória (CMV), considerando a necessidade de adoção de uma política de 

acessibilidade1 institucional destinada ao cidadão com deficiência ou mobilidade reduzida2 que garanta a 

                                                 
1 Entende-se como acessibilidade, a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, de espaços, mobiliários, 

equipamentos, sistemas e meios de comunicação e informação da CMV. A acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida é princípio, direito 
e garantia para o pleno e efetivo exercício da vida em sociedade, da cidadania e dos demais direitos (BRASIL, 2015). 

2 Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por sua vez, entende-se como 
pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva 
da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso (BRASIL, 
2015). 
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equiparação de oportunidades e autonomia para o exercício da cidadania, instituiu através da Resolução 

nº 1.950/2016 a sua Política de Acessibilidade.  

A Resolução nº 1.950/2016 definiu em seu artigo 3º que “a Câmara Municipal de Vitória deve criar e 

atualizar periodicamente um Plano de Ação para implementação da Política de Acessibilidade e 

monitoramento das ações”. O Plano de Ação é uma ferramenta de gestão utilizada para planejamento e 

acompanhamento de atividades necessárias para o atingimento de objetivos e metas. 

 No ano de 2017 foi nomeada a Comissão Técnica Permanente em Defesa da Acessibilidade da 

Câmara Municipal de Vitória, composta por servidores das áreas de Educação, Engenharia Civil, Saúde, 

Serviço Social e Direito, com atribuição de elaborar e atualizar periodicamente o Plano de Ação e 

monitorar continuamente a execução das ações previstas.  

 

O primeiro Plano de Ação foi publicado no Diário Oficial do Legislativo Municipal em janeiro de 2018 e 

contou com a definição de 23 (vinte e três) ações nos eixos de Infraestrutura e Mobilidade; Acesso à 

Informação; Gestão de Pessoas e Processos de Contratações.  

Durante o período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, a Comissão Técnica realizou o acompanhamento 

contínuo da implementação das ações em relação aos seus objetivos e metas. O monitoramento ocorreu 

através de um calendário de reuniões entre a Comissão e as unidades responsáveis pela execução de 

determinada ação dentro do prazo que foi inicialmente estipulado para atingimento de cada meta. A cada 

etapa, os principais pontos sobre o andamento dos trabalhos e apontamentos foram remetidos à Direção 

Geral da CMV com o objetivo de adotar medidas corretivas ainda dentro do ciclo de execução do Plano. 

Findo o período de um ano, com base nas informações levantadas e coletadas, a Comissão realizou as 

adequações necessárias ao andamento do Plano, com a revisão das ações, adequações e o acréscimo de 

novas. Através da execução do Plano de Ação, a CMV, no âmbito de suas competências, visa prevenir a 

criação de novas barreiras; promover a adaptação progressiva dos espaços e edifícios já existentes; e 

mobilizar os servidores e os usuários para a criação de uma instituição para todos. 

 A prossecução destes objetivos permitirá à CMV cumprir as suas obrigações legais em matéria de 

acessibilidade, nomeadamente as que decorrem da Lei nº 13.146, de 6 de agosto de 2015, que instituiu o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

II. Objetivos 

I. Objetivo Geral 

Promover a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, assegurando-

lhes o direito de participação plena e efetiva no convívio diário com a atividade pública da CMV, por meio 

da acessibilidade urbanística, arquitetônica, atitudinal, nas comunicações e na informação. 

II. Objetivos específicos 

I. Eliminar as barreiras urbanísticas e arquitetônicas; nas comunicações e na informação; e 

atitudinais; 

II. Mobilizar os servidores e os usuários para a criação de uma instituição para todos. 

III. Monitoramento e avaliação 

 A Comissão Técnica de Acessibilidade realizará o monitoramento e avaliação do Plano de Ação para 

Implementação da Política de Acessibilidade. Tanto o monitoramento quanto a avaliação são funções de 

gestão indispensáveis que ajudam a fortalecer o planejamento e a efetividade das ações. São atividades 
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contínuas e integradas, de forma a medir continuadamente; comparar o resultado obtido e o previsto; e 

tomar decisões sobre medidas corretivas que reduzam falhas e elevem a eficiência. 

 Vale destacar que a avaliação é um processo finalístico para compreender o quanto os objetivos do 

Plano de Ação foram alcançados. Sua função, desse modo, é diferente da função do monitoramento. O 

monitoramento não tem incumbência finalística e sim de acompanhamento durante o processo de 

implementação do Plano.  

 Desse modo, o processo de monitoramento produz informação necessária para verificar o 

desenvolvimento das ações, permitindo realizar ajustes ao longo de sua execução. Por monitoramento 

entende-se o exame contínuo dos processos, produtos, resultados e impactos das ações realizadas.  

 Nesse sentido, o Plano de Ação não é algo estático, ao contrário, é dinâmico e pode (deve) ser 

adaptado conforme necessidade ou contingências maiores. Ele foi desenvolvido considerando onde a 

Câmara pretende chegar em matéria de acessibilidade e quais objetivos pretende atingir em termos de 

atividades, produtos, resultados e impactos.  

 Os indicadores correspondentes a cada ação representam as medidas a serem utilizadas para 

acompanhar o progresso na direção do alcance dos objetivos e metas e devem ser avaliados 

qualitativamente pela Comissão Técnica.  

 No período de monitoramento do Plano de Ação, a Comissão Técnica poderá realizar estudos 

preliminares ou avaliativos para verificar a efetividade das ações e dos produtos gerados. Devendo ser 

mensurado o que está sendo feito em termos de resultados efetivos, de forma quantitativa e qualitativa, 

verificando as diferentes dimensões da Política de Acessibilidade da Câmara Municipal de Vitória.  

 Poderá ser realizada pesquisa de opinião, por meio da aplicação de questionários aos atores 

envolvidos, incluindo, se possível, os beneficiários, de forma a monitorar e avaliar a execução da Política 

de Acessibilidade e, em consequência, do Plano de Ação. Outras metodologias participativas poderão ser 

realizadas com o objetivo de contribuir para um maior dinamismo, aprendizado social e maior 

conhecimento da política de acessibilidade da Casa Legislativa pela sociedade. 

 A Comissão Técnica realizará internamente momentos de reflexão conjunta para se apropriar 

criticamente dos temas, contribuindo com o processo de avaliação das ações. Nos debates internos deve-

se considerar: a) onde estamos, ou seja, identificação dos avanços e limites; b) como estamos, que 

considera as relações nas quais o Plano está inserido, quais são e como estão os aliados e antagonistas 

em relação ao Plano; e c) o que fazer para avançar, ou seja, quais os encaminhamentos necessários com 

vistas a potencializar os avanços e superar os limites.  

 Sempre que necessário, será realizado diálogo com os departamentos responsáveis pela execução 

das ações e reuniões internas com o objetivo de verificar o andamento das ações, identificando as 

dificuldades e potencialidades. Findo o prazo de determinada ação, a Comissão Técnica notificará os 

departamentos responsáveis quanto ao término do prazo da ação sob sua responsabilidade. Os produtos 

das ações serão analisados pela Comissão Técnica, que poderá realizar apontamentos e sugestões quando 

necessário; sem prejuízo de trâmites pelos demais departamentos/setores da Câmara. 

 Encerrado o prazo final para execução de cada ação dos temas definidos no Plano de Ação, a 

Comissão Técnica remeterá relatório de monitoramento à Direção Geral para conhecimento e providências 

necessárias. No entanto, durante todo o processo de monitoramento, a Comissão deverá manter diálogo 

constante com a Direção Geral informando o andamento das ações, as dificuldades durante o processo, 

para correção e ajustes ainda durante o prazo de execução das ações.  

 Os temas definidos no Plano de Ação foram: 

I. Barreiras urbanísticas e arquitetônicas: contempla ações de promoção da acessibilidade no 

ambiente da CMV e condições de mobilidade com autonomia e segurança, eliminando as barreiras 

arquitetônicas e urbanísticas na instituição. 

II. Barreiras nas comunicações e na informação: contempla ações de promoção da acessibilidade 

associada aos meios de informação e comunicação, garantindo à pessoa com deficiência acesso às 



DIÁRIO OFICIAL 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Câmara Municipal de Vitória 

Vitória (ES), Quinta-feira, 13 de Junho de 2019. 

4 

www.cmv.es.gov.br/diario 

 

Edição: 997 Ano VII 

informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas 

internacionalmente. 

III. Barreiras atitudinais: contempla ações de promoção da acessibilidade atitudinal por meio de 

programas e práticas de sensibilização das pessoas em geral, resultando em quebra de 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

 As ações estão discriminadas por temas, contendo: a) detalhamento; b) objetivo; c) 

unidades envolvidas e responsáveis; d) meta a ser alcançada; e) indicador; f) prazo e g) forma de 

apuração. 

O processo de avaliação ocorrerá após o período de 01 (um) ano de execução do Plano de Ação, 

considerando a data de sua publicação no Diário do Legislativo Municipal. A avaliação tem como objetivo 

subsidiar a Comissão Técnica e Direção Geral com informações mais aprofundadas e detalhadas sobre o 

funcionamento e os efeitos do Plano para contribuir para o seu aperfeiçoamento. Essa avaliação deve 

considerar as diretrizes e objetivos da Política de Acessibilidade da Câmara Municipal de Vitória 

(Resolução nº 1950/2016). 

IV. Recursos 

Tendo em vista que a Política de Acessibilidade da Câmara Municipal de Vitória foi instituída em 2016, 

através da Resolução nº 1.950, é necessário que a instituição faça a previsão em seu orçamento dos 

custos necessários para implementação da Política e execução das ações contidas no Plano de Ação, 

aprovado e publicado no Diário do Legislativo. Cabendo à Direção Geral, em consulta aos diferentes 

departamentos envolvidos, a previsão dos gastos necessários para compor o orçamento geral da CMV.  

A CMV contará com os recursos humanos próprios, bem como de empresas contratadas para execução de 

serviços. 

V. Produtos esperados 

I. Projeto de Acessibilidade Física – Intervenções Arquitetônicas; 

II. Ações de Capacitação e Sensibilização; 

III. Cartilhas orientativas e/ou materiais instrutivos; 

IV. Website acessível; 

V. Incorporação de legendas ocultas nos vídeos da CMV; 

VI. Revista da Câmara em formato eletrônico acessível; 

VII. Alcance de, no mínimo, 10% de estagiários com deficiência dentro do total de vagas 

oferecidas para o estágio na CMV; 

VIII. Acompanhamento dos servidores com deficiência; 

IX. Obras de adequação arquitetônica e urbanísticas iniciadas.  
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II. Plano de ação 

I. Tema 1: Barreiras Urbanísticas e Arquitetônicas 

I. Ação nº 1: Adequação dos acessos e circulação da CMV 

Detalhamento das ações: 

I. Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos arquitetônicos e demais projetos 

necessários para atender os critérios de acessibilidade em relação aos acessos e circulação nos 

prédios da CMV, conforme estudo e Termo de Referência elaborado (Processo 7072/2018); 

II. Contratação de empresa para executar o projeto contratado. 

Objetivo: Garantir acessibilidade nos acessos e circulação de todo espaço das dependências da CMV. 

Unidades envolvidas: DGE, DGA, CPL, COMPRAS. 

Unidade responsável: DGA. 

Quadro 1 – Metas para a ação nº 1 do tema 1 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Contratação da 

empresa para 

elaboração de 

projeto conforme 

TR protocolado 

Empresa 

Contratada 

 3 meses Única – ao 

final do 

prazo 

b) Acompanhamento 

do serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“a” 

Mensal 

 

c) Recebimento do 

projeto  

Projeto 

Recebido 

 4 meses 

após item 

“a” 

Única – ao 

final do 

prazo 

d) Contratação de 

empresa para 

execução do 

projeto 

Empresa 

Contratada 

 3 meses 

após item 

“c” 

Única – ao 

final do 

prazo 

e) Acompanhamento 

do Serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“d” 

Mensal 

f) Recebimento do 

serviço contratado 

Serviço 

Executado  

 6 meses 

após item 

“d” 

Única – ao 

final do 

prazo 

TR: termo de referência. 
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II. Ação n° 2: Adequação dos banheiros e sanitários da CMV 

Detalhamento das ações: 

I. Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos arquitetônicos e demais projetos 

necessários para atender os critérios de acessibilidade em relação aos banheiros e sanitários nos 

prédios da CMV, conforme estudo e Termo de Referência elaborado (Processo 7072/2018); 

II. Posteriormente, proceder com a contratação de empresa para executar o projeto recebido. 

Objetivo: Adequar os sanitários e banheiros, garantindo a correta utilização por pessoas com deficiência, 

obedecendo aos parâmetros Norma NBR 9050:2015 quanto às quantidades mínimas necessárias, 

localização, posicionamento e características das peças, acessórios barras de apoio, comandos e 

características de pisos e desnível, entre outros parâmetros. 

Unidades envolvidas: DGE, DGA, CPL, COMPRAS. 

Unidade responsável: DGA. 

Quadro 2 – Metas para a ação nº 2 do tema 1 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Contratação da 

empresa para 

elaboração de 

projeto conforme 

TR protocolado 

Empresa 

Contratada 

 3 meses Única – ao 

final do 

prazo 

b) Acompanhamento 

do serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“a” 

Mensal 

 

c) Recebimento do 

projeto  

Projeto 

Recebido 

 4 meses 

após item 

“a” 

Única – ao 

final do 

prazo 

d) Contratação de 

empresa para 

execução do 

projeto 

Empresa 

Contratada 

 3 meses 

após item 

“c” 

Única – ao 

final do 

prazo 

e) Acompanhamento 

do Serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“d” 

Mensal 

f) Recebimento do 

serviço contratado  

Serviço 

Executado  

 6 meses 

após item 

“d” 

Única – ao 

final do 

prazo 

TR: termo de referência. 

 

III. Ação n° 3: Adequação de todo mobiliário da CMV 

Detalhamento das ações: 
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III. Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos arquitetônicos e demais projetos 

necessários para fazer o levantamento do mobiliário que não atendam aos critérios de 

acessibilidade previstos na NBR 9050:2015 e projete sua adequação, troca ou substituição, 

conforme Termo de Referência elaborado (Processo 7072/2018); 

IV. Posteriormente, proceder com a contratação de empresa para executar o projeto recebido e/ou a 

compra do mobiliário a ser substituído. 

Objetivo: Tornar acessíveis os mobiliários de maior utilização, seja pela adequação, troca ou substituição 

dos mesmos. 

Unidades envolvidas: DGE, DGA, CPL, COMPRAS. 

Unidades responsáveis: DGA. 

Quadro 3 – Metas para a ação nº 3 do tema 1 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Contratação da 

empresa para 

elaboração de 

projeto conforme 

TR protocolado 

Empresa 

Contratada 

 3 meses Única – ao 

final do 

prazo 

b) Acompanhamento 

do serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“a” 

Mensal 

 

c) Recebimento do 

projeto  

Projeto 

Recebido 

 4 meses 

após item 

“a” 

Única – ao 

final do 

prazo 

d) Contratação de 

empresa para 

execução do 

projeto 

Empresa 

Contratada 

 3 meses 

após item 

“c” 

Única – ao 

final do 

prazo 

e) Acompanhamento 

do Serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“d” 

Mensal 

f) Recebimento do 

serviço contratado  

Serviço 

Executado 

 6 meses 

após item 

“d” 

Única – ao 

final do 

prazo 

TR: termo de referência. 

 

IV. Ação n° 4: Adequação de todo mobiliário urbano da CMV 

Detalhamento das ações: 

V. Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos arquitetônicos e demais projetos 

necessários para realizar o levantamento do mobiliário urbano que não atenda os critérios de 
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acessibilidade previstos na NBR 9050:2015 e projete sua adequação, troca ou substituição, 

conforme Termo de Referência elaborado (Processo 7072/2018); 

VI. Posteriormente, proceder com a contratação de empresa para executar o projeto recebido e/ou a 

compra do mobiliário a ser substituído. 

Objetivo: Tornar acessíveis os mobiliários urbanos de maior utilização, seja pela adequação, troca ou 

substituição dos mesmos. 

Unidades envolvidas: DGE, DGA, CPL, COMPRAS. 

Unidade responsável: DGA. 

Quadro 4 – Metas para a ação nº 4 do tema 1 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Contratação da 

empresa para 

elaboração de 

projeto conforme 

TR protocolado 

Empresa 

Contratada 

 3 meses Única – ao 

final do 

prazo 

b) Acompanhamento 

do serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“a” 

Mensal 

 

c) Recebimento do 

projeto  

Projeto 

Recebido 

 4 meses 

após item 

“a” 

Única – ao 

final do 

prazo 

d) Contratação de 

empresa para 

execução do 

projeto 

Empresa 

Contratada 

 3 meses 

após item 

“c” 

Única – ao 

final do 

prazo 

e) Acompanhamento 

do Serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“d” 

Mensal 

f) Recebimento do 

serviço contratado 

Serviço 

Executado  

 6 meses 

após item 

“d” 

Única – ao 

final do 

prazo 

TR: termo de referência. 

 

V. Ação n° 5: Adequação dos equipamentos urbanos da CMV 

Detalhamento das ações: 

VII. Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos arquitetônicos e demais 

projetos necessários para realizar o levantamento dos equipamentos urbanos que não atendam os 

critérios de acessibilidade previstos na NBR 9050:2015 e projete sua adequação, troca ou 

substituição, conforme Termo de Referência elaborado (Processo 7072/2018); 
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VIII. Posteriormente, proceder com a contratação de empresa para executar o projeto recebido 

e/ou a compra do mobiliário a ser substituído. 

Objetivo: Tornar acessíveis os equipamentos urbanos de maior utilização, seja pela adequação, troca ou 

substituição dos mesmos. 

Unidades envolvidas: DGE, DGA, CPL, COMPRAS. 

Unidade responsável: DGA. 

Quadro 5 – Metas para a ação nº 5 do tema 1 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Contratação da 

empresa para 

elaboração de 

projeto conforme 

TR protocolado 

Empresa 

Contratada 

 3 meses Única – ao 

final do 

prazo 

b) Acompanhamento 

do serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“a” 

Mensal 

 

c) Recebimento do 

projeto  

Projeto 

Recebido 

 4 meses 

após item 

“a” 

Única – ao 

final do 

prazo 

d) Contratação de 

empresa para 

execução do 

projeto 

Empresa 

Contratada 

 3 meses 

após item 

“c” 

Única – ao 

final do 

prazo 

e) Acompanhamento 

do Serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“d” 

Mensal 

f) Recebimento do 

serviço contratado  

Serviço 

Executado  

 6 meses 

após item 

“d” 

Única – ao 

final do 

prazo 

TR: termo de referência. 

 

VI. Ação nº 6: Implementação de sinalização visual, tátil e sonora 

Detalhamento das ações: 

 Contratação de empresa para Elaboração do Projeto de Sinalização e Comunicação visual conforme 

estudo e Termo de Referência elaborado (Processo 7072/2018); 

 Contratação de empresa para instalação da sinalização visual, tátil e sonora conforme projeto 

recebido. 

Objetivo: Facilitar o acesso aos vários setores da Casa, tanto para pessoas com deficiência como para 

pessoas sem deficiência. 
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Unidades envolvidas: DGE, DGA, CPL, COMPRAS. 

Unidade responsável: DGA. 

Quadro 6 – Metas para a ação nº 6 do tema 1 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Contratação da 

empresa para 

elaboração de 

projeto conforme 

TR protocolado 

Empresa 

Contratada 

 3 meses Única – ao 

final do 

prazo 

b) Acompanhamento 

do serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“a” 

Mensal 

 

c) Recebimento do 

projeto  

Projeto 

Recebido 

 4 meses 

após item 

“a” 

Única – ao 

final do 

prazo 

d) Contratação de 

empresa para 

execução do 

projeto 

Empresa 

Contratada 

 3 meses 

após item 

“c” 

Única – ao 

final do 

prazo 

e) Acompanhamento 

do Serviço 

Atualização 

do 

Cronograma 

Recebimento mensal de 

relatório com andamento 

do serviço e cronograma 

anexado para verificação 

do seu cumprimento  

1 mês 

após item 

“d” 

Mensal 

f) Recebimento do 

serviço e 

instalação de 

sinalização 

devidamente 

implementada 

Serviço 

Executado  

 6 meses 

após item 

“d” 

Única – ao 

final do 

prazo 

TR: termo de referência. 

 

II. Tema 2: Barreiras nas Comunicações e na Informação 

I. Ação nº 1: Adequação da estrutura do sítio da Câmara Municipal de Vitória 

Detalhamento da ação: Garantir que o sítio da CMV na Internet (http://www.cmv.es.gov.br/) possa 

apresentar conteúdo acessível sem o uso de mouse, sem o uso de teclado, sem o uso de monitor de vídeo 

e sem o uso de saída de som. 

Objetivos: 

I. Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

II. Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

http://www.cmv.es.gov.br/
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III. Permitir o acesso completo às informações disponíveis no sítio na Internet a pessoas com 

deficiência visual ou auditiva, dificuldade de controle ou limitação dos movimentos, ou paralisia ou 

falta de força ou amputação nos membros superiores. 

Unidades envolvidas: DTI; Ouvidoria; Controladoria Interna; DEL; DEC. 

Unidade responsável: DTI. 

Quadro 7 – Metas para a ação nº 1 do tema 2 

Meta Indicado

r 

Descrição Prazo Apuração 

Adequar 

código 

gerador das 

páginas 

HTML do 

sítio de 

forma a 

garantir o 

atendimento 

ao e-MAG 

3.1 

Adequaçã

o 

realizada 

Relatório sucinto evidenciando ausência de 

erro pelo ASES Web *, e na checklist de 

acessibilidade manual para desenvolvedores, 

versão 2.0, da e-MAG, para as seguintes 

páginas: inicial; /acessibilidade; /agenda; 

/controladoria; /legislacao; 

/ouvidoria/formulario_esic; /spl; 

/transparencia; /tvcamara; /diario_oficial 

Agosto 

de 2019 

Única – ao 

final do 

prazo 

ASES: Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios. e-MAG: Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico.  HTML: HyperText Markup Language. * ASES Web: 

http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases 

 

II. Ação n° 2: Capacitação para a adequação do conteúdo do sítio da Câmara Municipal de 

Vitória 

Detalhamento da ação: Garantir que as unidades da CMV que alimentam conteúdo para o sítio na 

Internet (http://www.cmv.es.gov.br/) possam fazê-lo de forma que esse conteúdo seja acessível sem o 

uso de mouse, sem o uso de teclado, sem o uso de monitor de vídeo e sem o uso de saída de som. 

Objetivos: 

I. Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

II. Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

III. Permitir o acesso completo às informações disponíveis no sítio na Internet a pessoas com 

deficiência visual ou auditiva, dificuldade de controle ou limitação dos movimentos, ou paralisia ou 

falta de força ou amputação nos membros superiores. 

Unidades envolvidas: DTI; Ouvidoria; Controladoria Interna; DEL; DEC; EL. 

Unidades responsáveis: DTI; EL; DEC. 

Quadro 8 – Metas para a ação nº 2 do tema 2 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases
http://www.cmv.es.gov.br/
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Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Elaboração de material 

instrutivo para a adoção 

das recomendações e-

MAG pelas unidades da 

CMV que alimentam 

conteúdo para o sítio na 

Internet 

Elaboração de 

material 

instrutivo 

Disponibilização no 

portal interno de 

documentação passo a 

passo para cada 

unidade da CMV sobre 

como implementar as 

práticas e-MAG 

Um mês a partir 

da conclusão da 

ação nº 1 do 

tema 2 

Única – ao 

final do prazo 

b) Realização de curso 

presencial para ao 

menos dois servidores 

de uma das unidades da 

CMV que alimentam 

conteúdo para o sítio na 

Internet 

Realização de 

curso 

presencial 

Treinamento para a 

adoção das 

recomendações e-

MAG, presencial com 

ao menos dois 

servidores de cada 

unidade da CMV 

Dois meses a 

partir do 

atingimento da 

meta da ação nº 

1 do tema 2 

Única – ao 

final do prazo 

 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. e-MAG: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico.   

 

III. Ação n° 3: Adequação do portal interno da Câmara Municipal de Vitória 

Detalhamento da ação: Garantir que o portal interno da CMV (http://cmv/portalinterno/) seja acessível 

sem o uso de mouse, sem o uso de teclado, sem o uso de monitor de vídeo e sem o uso de saída de som. 

Objetivos: 

 Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

 Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

 Permitir o acesso completo às informações disponíveis no portal interno a pessoas com deficiência 

visual ou auditiva, dificuldade de controle ou limitação dos movimentos, ou paralisia ou falta de 

força ou amputação nos membros superiores. 

Unidade envolvida e responsável: DTI. 

Quadro 9 – Metas para a ação nº 3 do tema 2 

Meta Indicad

or 

Descrição Prazo Apuração 

a) Avaliação 

automatizada e 

manual da 

acessibilidade do 

portal interno 

quanto ao 

atendimento ao e-

MAG 3.1 

Avaliaçã

o 

realizada 

Relatório sucinto consistindo 

com erros e avisos identificados 

pelo ASES versão desktop, e na 

checklist de acessibilidade 

manual para desenvolvedores, 

versão 2.0, da e-MAG, para o 

portal interno ou seu substituto 

1 mês Única – ao 

final do prazo 

http://cmv/portalinterno/
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Meta Indicad

or 

Descrição Prazo Apuração 

b) Adequação código 

gerador da página 

HTML do portal 

interno de forma a 

garantir o 

atendimento ao e-

MAG 3.1 

Adequaç

ão 

realizada 

Relatório sucinto consistindo 

com erros e avisos identificados 

pelo ASES versão desktop, e na 

checklist de acessibilidade 

manual para desenvolvedores, 

versão 2.0, da e-MAG, para o 

portal interno ou seu 

substituto, acusando não haver 

erro 

Seis 

meses 

Única – ao 

final do prazo 

ASES: Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios. e-MAG: Modelo de Acessibilidade 

em Governo Eletrônico.  HTML: HyperText Markup Language. * ASES Web: 

http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases 

 

IV. Ação n° 4: Adequação do conteúdo textual e de imagem do sítio da Câmara Municipal de 

Vitória 

Detalhamento da ação: Garantir que o conteúdo textual e de imagem do sítio da CMV na Internet 

(http://www.cmv.es.gov.br/) seja acessível sem o uso de mouse, sem o uso de teclado, sem o uso de 

monitor de vídeo e sem o uso de saída de som. 

Objetivos: 

 Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

 Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

 Permitir o acesso completo ao conteúdo textual e de imagem do sítio na Internet a pessoas com 

deficiência visual ou auditiva, dificuldade de controle ou limitação dos movimentos, ou paralisia ou 

falta de força ou amputação nos membros superiores. 

Unidades envolvidas: Ouvidoria; Controladoria Interna; DEL; DEC. 

Unidades responsáveis: DTI; Ouvidoria; Controladoria Interna; DEL; DEC. 

Quadro 10 – Metas para a ação nº 4 do tema 2 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

Atendimento às 

recomendações do e-

MAG 3.1 pelo novo 

conteúdo publicado no 

sítio 

Atendimento às 

recomendações 

Nenhum erro identificado 

pelo ASES Web * e com a 

checklist de acessibilidade 

manual para deficientes 

visuais, de acordo com a e-

MAG  

Dois meses a 

partir do 

cumprimento da 

ação nº 2 do 

tema 2 

Única – ao 

final do prazo 

ASES: Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios. e-MAG: Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico.  * ASES Web: http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases  

 

http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases
http://www.cmv.es.gov.br/
http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases
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V. Ação n° 5: Tradução do conteúdo textual do sítio da Câmara Municipal de Vitória 

Detalhamento da ação: Garantir que o conteúdo textual do sítio da CMV na Internet 

(http://www.cmv.es.gov.br/) seja acessível a falantes nativos da língua brasileira de sinais (libras). 

Objetivos: 

 Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

 Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

 Permitir o acesso completo ao conteúdo textual do sítio na Internet a pessoas com deficiência 

auditiva cujo primeiro idioma seja libras. 

Unidade responsável: DTI. 

Quadro 11 – Metas para a ação nº 5 do tema 2 

Meta Indicad

or 

Descrição Prazo Apuração 

Adotar VLibras ou outra tecnologia 

de tradução automática de texto 

para libras em todas as páginas no 

sítio da CMV 

Ofício Emissão de ofício pelo 

DTI informando a 

adoção de qual 

tecnologia de tradução 

automática de texto 

para libras, em todas 

as páginas do sítio da 

CMV 

3 meses 

a partir 

da 

conclusã

o da 

ação nº 

1 deste 

tema 

Única – ao 

final do prazo 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. DTI: Departamento de Tecnologia da Informação. 

 

VI. Ação n° 6: Capacitação para a adequação dos documentos eletrônicos da Câmara 

Municipal de Vitória 

Detalhamento da ação: Preparar os servidores da CMV para que os documentos eletrônicos produzidos 

pela suíte de escritório LibreOffice ou equivalente sejam acessíveis sem o uso de mouse, sem o uso de 

teclado, sem o uso de monitor de vídeo e sem o uso de saída de som. 

Objetivos: 

 Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

 Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

 Permitir o acesso completo às informações disponíveis em documentos eletrônicos da CMV a 

pessoas com deficiência visual ou auditiva, dificuldade de controle ou limitação dos movimentos, 

ou paralisia ou falta de força ou amputação nos membros superiores. 

http://www.cmv.es.gov.br/
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Unidades envolvidas: Todos os setores 

Unidade responsável: DTI; EL; DEC. 

Quadro 12 – Metas para a ação nº 6 do tema 2 

Meta Indicado

r 

Descrição Prazo Apuração 

a) Adequação do material 

instrutivo para produção de 

documentos de texto no 

ODF e exportação para o 

PDF utilizando a suíte de 

escritório LibreOffice, com 

ênfase no aplicativo 

LibreOffice Writer 

Material 

instrutivo 

disponibili

zado 

Disponibilização no 

portal interno de 

material instrutivo 

passo a passo sobre 

como garantir a 

acessibilidade de 

documentos ODF e 

PDF com o 

LibreOffice, com 

ênfase no Writer* 

1 mês Única – ao 

final do prazo 

b) Realização de curso 

presencial para ao menos 

dois servidores de uma das 

unidades da CMV para a 

produção de documentos de 

texto no ODF e exportação 

para o PDF usando o 

aplicativo LibreOffice Writer 

Realizaçã

o de 

curso 

presencial 

Treinamento de ao 

menos dois 

servidores de cada 

unidade da CMV 

sobre como garantir 

a acessibilidade de 

documentos ODF e 

PDF com o 

LibreOffice, com 

ênfase no Writer* 

12 

meses 

Única – ao 

final do prazo 

ODF: Open Document Format for Office Applications. PDF: Portable Document File. 

* O setor de Compras do Departamento Financeiro e Contábil, manifestou necessidade de 

incluir especificamente a planilha eletrônica Microsoft Excel. 

 

VII. Ação n° 7: Acessibilidade do material audiovisual da CMV 

Detalhamento da ação: Incorporar legenda oculta (closed caption) nos vídeos da CMV, como aqueles 

veiculados na página “TV Câmara” e no canal da CMV no YouTube. 

Objetivos: 

 Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

 Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

 Garantir que as gravações das sessões, entre outros materiais audiovisuais produzidos pela CMV, 

sejam acessíveis sem o uso de mouse, sem o uso de teclado, sem o uso de monitor de vídeo e 

sem o uso de saída de som. 

Unidades envolvidas: DEC; DTI; Controladoria Interna; Procuradoria; DGE. 

Unidade responsável: DEC 
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Quadro 13 – Metas para a ação nº 7 do tema 2 

Meta Indicador Prazo Apuração 

a) Elaboração do TR * TR protocolado 3 meses Única – ao final do 

prazo 

b) Contratação do serviço Serviço contratado 3 meses a partir de 

“a” 

Única – ao final do 

prazo 

TR: termo de referência. * Recomenda-se discussão do TR com Comissão Técnica Permanente em Defesa 

da Acessibilidade antes do prosseguimento à etapa seguinte. 

 

VIII. Ação n° 8: Adequação da acessibilidade dos e-mails e das postagens em mídias sociais 

Detalhamento da ação:  

 Capacitar servidores da CMV para a produção de e-mails acessíveis a usuários de leitores de tela; 

 Capacitar servidores da CMV para a produção de postagens em mídias sociais acessíveis a usuários 

de leitores de tela. 

Objetivos: 

 Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

 Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

 Garantir que o conteúdo dos e-mails enviados pela CMV, e das postagens em mídias sociais, seja 

acessível sem o uso de mouse, sem o uso de teclado, sem o uso de monitor de vídeo e sem o uso 

de saída de som. 

Unidades envolvidas: Todos os setores da estrutura e todos os gabinetes. 

Unidade responsável: DTI, EL, DEC. 

Quadro 14 – Metas para a ação nº 8 do tema 2 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Elaboração de material 

instrutivo para a produção de 

mensagens acessíveis em e-

mails Facebook, Instagram e 

Twitter 

Material 

disponibiliza

do no Portal 

Interno da 

CMV 

Cartilha (ela 

mesma um 

documento 

acessível) 

apresentando o 

passo-a-passo 

para e-mails e 

para postagens 

no Facebook, 

Instagram e 

Twitter 

3 meses Única – ao 

final do 

prazo 
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Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

b) Realização de curso presencial 

para ao menos dois servidores 

de cada uma das unidades da 

CMV para a produção de 

mensagens acessíveis em e-

mails Facebook, Instagram e 

Twitter 

Curso 

realizado 

 12 

meses 

Única – ao 

final do 

prazo 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. 

 

IX. Ação n° 9: Adequação da acessibilidade da revista Câmara Notícias 

Detalhamento das ações: 

 Garantir que a revista Câmara Notícias seja acessível online sem o uso de mouse, sem o uso de 

teclado, sem o uso de monitor de vídeo e sem o uso de saída de som; 

 Substituir a Issuu enquanto plataforma eletrônica para publicação online da revista Câmara 

Notícias; 

 Garantir acessibilidade a quem entre em contato com a revista Câmara Notícias em seu formato 

impresso; 

 Adotar uma alternativa acessível ao formato impresso da revista Câmara Notícias. 

Objetivos: 

 Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

 Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

 Permitir o acesso completo à revista Câmara Notícias a pessoas com deficiência visual ou auditiva, 

dificuldade de controle ou limitação dos movimentos, ou paralisia ou falta de força ou amputação 

nos membros superiores. 

Unidade envolvida e responsável: DEC 

Quadro 15 – Metas para a ação nº 9 do tema 2 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 
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Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Estudar a publicação da revista 

Câmara Notícias em formato PDF 

ou outro formato, acessível a 

pessoas cegas, bem como a 

substituição da Issuu por outra 

plataforma, possivelmente o 

próprio Portal da CMV. 

Estudo 

apresentad

o a esta 

Comissão e 

à DGE** 

O estudo deverá 

ser robusto o 

suficiente para 

embasar um 

termo de 

referência se 

este se for 

necessária 

licitação. 

6 

meses 

Única – ao 

final do 

prazo 

b) Estudar a adoção de código QR 

(sinalizado por título em Braille) 

na versão impressa, apontando 

para a versão eletrônica; a 

impressão da revista Câmara 

Notícias em Braille; e/ou outras 

opções para tornar a versão 

impressa acessível para pessoas 

cegas e com baixa visão 

Estudo 

apresentad

o a esta 

Comissão e 

à DGE ** 

O estudo deverá 

ser robusto o 

suficiente para 

embasar um 

termo de 

referência se for 

necessária 

licitação. 

12 

meses 

Única – ao 

final do 

prazo 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. DGE: Direção Geral. PDF: Portable Document File. QR: 

quick response. * A cartilha deverá ser um documento acessível. ** Recomenda-se discussão 

frequente do estudo com a Comissão Técnica Permanente em Defesa da Acessibilidade, em 

vez de apenas apresentação ao fim. 

 

X. Ação n° 10: Garantia de acesso ao voto nominal 

Detalhamento da ação: Listar o voto de cada vereador em todas as votações ostensivas nominais nas 

atas de sessões plenárias, reuniões de comissão ou outras instâncias deliberativas da CMV, de forma a 

tornar a informação acessível para quem não enxerga o painel de votação. 

Objetivos: 

IV. Disponibilizar recursos tecnológicos que garantam acesso a informação à pessoa com deficiência 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9°, III da Lei n° 13.146/2015); 

V. Garantir o acesso à informação e a disponibilização de recursos de comunicação acessíveis  (art. 

9°, V da Lei n° 13.146/2015); 

VI. Permitir o exercício da cidadania a pessoas com deficiência visual ou de outra natureza (art. 53 da 

Lei nº 13.146/2015). 

VII. Garantir que o voto de cada vereador, durante votação ostensiva nominal, em sessões 

plenárias ordinárias ou extraordinárias, bem como em reuniões de comissões permanentes ou 

especiais e outras atividades, possa ser conhecido por pessoas com deficiência visual. 

Unidade envolvida e responsável: DEL. 

Quadro 16 – Metas para a ação nº 10 do tema 2 

Meta Indicad

or 

Descrição Prazo Apuração 



DIÁRIO OFICIAL 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Câmara Municipal de Vitória 

Vitória (ES), Quinta-feira, 13 de Junho de 2019. 

19 

www.cmv.es.gov.br/diario 

 

Edição: 997 Ano VII 

Meta Indicad

or 

Descrição Prazo Apuração 

a) Detalhamento da 

votação nominal 

em sessões 

plenárias ordinárias 

e extraordinárias 

Ofício Emissão de ofício pelo DEL 

informando a adoção de qual 

tecnologia de tradução 

automática de texto para libras, 

em todas as páginas do sítio da 

CMV 

3 

meses 

Única – ao 

final do 

prazo 

b) Detalhamento da 

votação nominal 

em reuniões de 

comissões 

permanentes e 

especiais e 

instâncias 

parlamentares da 

CMV 

Ofício Emissão de ofício pelo DEL 

informando a adoção de qual 

tecnologia de tradução 

automática de texto para libras, 

em todas as páginas do sítio da 

CMV 

3 

meses 

Única – ao 

final do 

prazo 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. DEL: Departamento Legislativo. 

 

III. Tema 3: Barreiras Atitudinais 

I. Ação nº 1: Reserva legal de vagas para inserção de estagiários com deficiência 

Detalhamento das ações: 

 Levantamento e mapeamento dos campos de estágio disponíveis nos departamentos/setores da 

instituição; 

 Criação do Programa de Estágio no âmbito da CMV; 

 Realização de processo seletivo para contratação de estagiários, com reserva de vagas para 

estagiários com deficiência, conforme previsão contida na Lei nº 11.788/2008. 

Objetivos:  

 Contribuir com a formação do educando que esteja frequentando o ensino regular em instituições 

de ensino; 

 Alcance de, no mínimo, 10% de estagiários com deficiência dentro do total de vagas oferecidas 

para o estágio na CMV, previsto na lei n° 11.788/2008. 

Unidades envolvidas: Presidência, DGE, DGP 

Unidades responsáveis: DGE, DGP 

 

Quadro 17 – Metas para a ação nº 1 do tema 3 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 
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Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Realização de 

mapeamento dos 

campos de estágio 

da CMV 

Relatório 

constando o 

mapeamento dos 

campos de 

estágio  

O mapeamento deverá 

contemplar informações 

sobre contextualização 

dos ambientes dos 

departamentos/setores, 

áreas de estágio, 

quantitativo de vagas 

disponíveis em cada 

campo de estágio, 

contextualização da 

equipe de profissionais 

com a qual o estagiário 

terá contato, atividades 

que o estagiário 

desempenhará ou 

acompanhará nos 

departamentos/setores 

6 meses Única – ao 

final do 

prazo 

b) Criação do 

Programa de 

Estágio da CMV e 

publicação no 

Diário Oficial do 

Poder Legislativo 

Municipal 

Relatório com o 

Programa de 

Estágio e a 

publicação no 

Diário do 

Legislativo 

 3 meses 

a partir 

de “a” 

Única – ao 

final do 

prazo 

c) Realização de 

processo seletivo 

com reserva legal 

de vagas para 

inserção de 

estagiários com 

deficiência 

Resultado final 

do processo 

seletivo com a 

reserva de vagas 

para estagiários 

com deficiência 

 6 meses 

a partir 

de “b”  

Única – ao 

final do 

prazo 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. 

 

II. Ação n° 2: Acompanhamento de servidores e estagiários com deficiência 

Detalhamento das ações: 

 Auxílio na identificação de lotações de servidor e estagiário com deficiência; 

 Acompanhamento da ambientação de servidor e estagiário com deficiência; 

 Acompanhamento da mudança de lotação de servidor e estagiário com deficiência. 

Objetivo: Garantir ao servidor e estagiário com deficiência, condições adequadas para realização do seu 

trabalho/estágio. 

Unidades envolvidas: DGE; DGP. 

Unidade responsável: DGP. 

Quadro 18 – Metas para a ação nº 2 do tema 3 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 
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Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Levantamento da quantidade, 

porcentagem, tipo de 

deficiência, lotação e tipo de 

vínculo funcional das pessoas 

com deficiência, bem como do 

perfil demográfico deste 

público (idade, sexo, cor, 

estado civil, escolaridade, 

etc.). 

Relatório com o 

Mapeamento realizado 

Atualização do 

mapeamento 

realizado no 

ano de 2018 

3 

meses 

Única – ao 

final do prazo 

b) Elaboração do perfil de 

potencialidades e 

necessidades dos servidores 

com deficiência 

Relatório quantitativo 

com a compilação dos 

dados agregados das 

entrevistas iniciais e de 

acompanhamento dos 

servidores com 

deficiência 

 6 

meses 

Única – ao 

final do prazo 

 

III. Ação n° 3: Capacitação e sensibilização de servidores para atendimento de pessoas com 

deficiência 

Detalhamento das ações:  

 Promoção de capacitação de servidores que possibilite o conhecimento e a adoção de novas 

práticas e tecnologias, de forma a garantir atendimento adequado às pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; 

 Promoção de ações de sensibilização do corpo funcional, difundindo uma cultura de inclusão na 

CMV. 

Objetivos:  

 Contribuir para a eliminação de preconceitos, estigmas e/ou discriminação, como resultado de 

programa e práticas de conscientização e sensibilização. 

 Contribuir para a melhoria na prestação de serviços à pessoa com deficiência. 

Unidades envolvidas: DGE, DGP, EL, DEC. 

Unidades responsáveis: DGP, EL, DEC. 

Quadro 19 – Metas para a ação nº 3 do tema 3 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

a) Formação e 

capacitação para 

chefias de 

departamento/set

ores, gabinetes e 

servidores da CMV 

Relatório de 

execução do Plano de 

Capacitação com as 

ações de formação e 

capacitação que 

foram ofertadas 

O relatório deverá 

contemplar 

informações sobre 

o público atingido 

com as ações, bem 

como os objetivos 

e temas 

abordados. 

12 

meses 

Única – ao 

final do prazo 
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Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

b) Sensibilização dos 

funcionários sobre 

inclusão, 

diversidade e 

pessoas com 

deficiência 

Relatório de 

execução do Plano de 

Capacitação com as 

ações de 

sensibilização que 

foram realizadas. 

 12 

meses 

Única – ao 

final do prazo 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. 

 

IV. Ação n° 4: Garantia de atendimento prioritário à pessoa com deficiência ou ao seu 

acompanhante ou ao seu atendente pessoal 

Detalhamento das ações: 

 Capacitação dos servidores quanto aos direitos da pessoa com deficiência, em especial em relação 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e seus rebatimentos no serviço público (Lei 

nº 13.146 de 2015); 

 Elaboração de cartilha de orientação para o atendimento às pessoas com deficiência; 

 Criação de mecanismos para acompanhamento no andamento de processos do público externo, 

adaptados às diferentes deficiências. 

Objetivos:  

 Garantir à pessoa com deficiência ou ao seu acompanhante ou ao seu atendente pessoal, o 

recebimento de atendimento prioritário nos serviços de atendimento ao público; 

 Garantir à pessoa com deficiência ou ao seu acompanhante ou ao seu atendente pessoal, o 

recebimento de atendimento prioritário no acesso a informações e disponibilização de recursos de 

comunicação acessíveis; 

 Garantir à pessoa com deficiência ou ao seu acompanhante ou ao seu atendente, o recebimento de 

atendimento prioritário na tramitação processual e procedimentos administrativos em que for parte 

ou interessada; 

 Garantir à pessoa com deficiência, condições de acompanhar o andamento de processos a que deu 

origem.  

Unidades envolvidas: DGE; DTI; DDI; DGP; DEC; EL; Controladoria; Procuradoria. 

Unidade responsável: DGE; DTI; DDI; DEC; EL. 

Quadro 20 – Metas para a ação nº 4 do tema 3 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração  

a) Normatização dos 

procedimentos para 

atendimento prioritário 

Norma publicada 

no Diário Oficial 

 6 

meses 

Única – ao 

final do prazo 
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Meta Indicador Descrição Prazo Apuração  

b) Capacitação dos servidores 

quanto aos direitos da 

pessoa com deficiência e o 

serviço público 

Relatório da 

capacitação 

realizada 

O Relatório 

deverá 

contemplar 

informações 

sobre o público 

atingido com 

as ações, bem 

como os 

objetivos e 

temas 

abordados. 

9 

meses 

Único – ao 

final do prazo 

c) Elaboração de cartilha 

orientativa para o 

atendimento às pessoas 

com deficiência, divulgação 

e distribuição nos 

departamentos/setores e 

gabinetes da CMV 

Material 

disponibilizado no 

Portal Interno da 

CMV 

Cartilha (ela 

mesma um 

documento 

acessível) 

contendo 

instruções para 

o atendimento 

às pessoas 

com deficiência 

9 

meses 

A cada 4 

meses 

d) Instituição de notificação 

por e-mail do andamento 

de processos e/ou outros 

meios para permitir o 

acompanhamento de 

processos 

Relatório 

contendo os 

procedimentos 

que permitirão o 

acompanhamento 

processual 

 6 

meses 

A cada 3 

meses 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. 

 

V. Ação n° 5: Promover o cumprimento da cota legal para pessoas com deficiência nos 

contratos de terceirização da Câmara Municipal de Vitória. 

Detalhamento da ação: 

 Verificação de cumprimento, pelas empresas terceirizadas, da cota para pessoas com deficiência, 

conforme previsão da Lei 8.213/1991; 

 Inserção nos editais de licitação da CMV da regra de desempate entre licitantes que favorece as 

empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência ou 

reabilitados da Previdência. 

Objetivo: Garantir igualdade de oportunidade ao trabalho à pessoa com deficiência. 

Unidades envolvidas: DGE; CPL. 

Unidades responsáveis: DGE; CPL; unidades gestoras de contratos. 

Quadro 21 – Metas para a ação nº 5 do tema 3 

Meta Indicado

r 

Descrição Prazo Apuração 
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Meta Indicado

r 

Descrição Prazo Apuração 

a) Inserção nos editais de 

licitação da CMV, da regra 

de desempate entre 

licitantes que favorece as 

empresas que comprovem o 

cumprimento da reserva de 

cargos para pessoas com 

deficiência ou reabilitados 

da Previdência (art. 3º, § 

2º, V, da Lei 8.666/93). 

Adequaçã

o do 

modelo de 

edital de 

licitação. 

Ofício informando a 

adequação do modelo 

de edital. 

3 

meses 

Única – ao 

final do 

prazo 

b) Instrução aos gestores de 

contratos para incorporar, 

na gestão do contrato, o 

acompanhamento do 

cumprimento da cota para 

pessoas com deficiência 

pelas empresas terceirizadas 

da CMV. 

Ofício Ofício da DGE para 

que os gestores 

incorporem, na gestão 

do contrato, o 

acompanhamento do 

cumprimento da cota 

para pessoas com 

deficiência pelas 

empresas 

terceirizadas da CMV. 

3 

meses 

Única – ao 

final do 

prazo 

c) Incorporação na gestão do 

contrato do 

acompanhamento do 

cumprimento da cota para 

pessoas com deficiência 

pelas empresas terceirizadas 

da CMV. 

Ofício Ofício dos gestores de 

contrato informando 

quanto ao 

cumprimento da meta. 

6 

meses 

Única – ao 

final do 

prazo 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. 

 

VI. Ação n° 6: Incorporar os conceitos de acessibilidade nos termos de referência para 

compras e contratação de serviços realizados pela Câmara Municipal de Vitória. 

Detalhamento da ação: 

 Inserir, nos termos de referência para aquisição de produtos e equipamentos em geral, a 

especificação de materiais que atendam aos princípios da acessibilidade e/ou desenho universal; 

 Especificar, nos termos de referência para contratação de obras e serviços de engenharia, a 

realização dos serviços com base nas normas de acessibilidade pertinentes; 

 Incluir, na descrição dos serviços de terceirização contratados pela CMV, o atendimento com 

excelência às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

Objetivo: Garantir que as aquisições, contratações e serviços realizados pela CMV, considerem as 

necessidades das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

Unidades envolvidas: Todos os setores da CMV. 

Unidades responsáveis: DGE. 
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Quadro 22 – Metas para a ação nº 6 do tema 3 

Meta Indicador Descrição Prazo Apuração 

Instruir os setores da CMV quanto 

à incorporação dos conceitos de 

acessibilidade nos termos de 

referência para compras e 

contratação de serviços. 

Ofício  Emissão de ofício pela DGE 

orientando os setores da CMV 

quanto à incorporação dos 

conceitos de acessibilidade nos 

termos de referência para 

compras e serviços. 

3 

meses. 

Única – ao 

final do prazo. 

CMV: Câmara Municipal de Vitória. DGE: Direção Geral. 

 

___________________________________________________________________________ 

RESUMO Nº 009/2019 DOS ATOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VITÓRIA.  

 

Exonerando na forma do Inciso I, e § 1º Inciso II alínea “a” do Art. 60 da Lei nº 2.994 de 

17/12/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória). 

ADRIANE COITINHO FERNANDES, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-10, do 

gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 6412/2019. Portaria n° 585/2019. 

BEATRIZ SANTOS FERREIRA, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-10, do 

gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 6412/2019. Portaria n° 587/2019. 

FRANCISCO DE ASSIS TONINI SENATORE, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-

10, do gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 6412/2019. Portaria n° 

589/2019. 

LEONARDO MENDES ALVES, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-10, do gabinete 

do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 6412/2019. Portaria n° 591/2019. 

LUDMILLA RIBEIRO DOS SANTOS, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-10, do 

gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 6412/2019. Portaria n° 593/2019. 

BRUNELLA MOREIRA SANTOS SOUZA BISPO DOS SANTOS, do cargo Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-9, do gabinete da vereadora Neuza de Oliveira, a partir de 01/06/2019. Proc. 

6675/2019. Portaria n° 595/2019. 

RUBENITA FIALHO, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-D, do gabinete da 

vereadora Neuza de Oliveira, a partir de 01/06/2019. Proc. 6675/2019. Portaria n° 596/2019. 

ELISABETH DA MATA, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-2, do gabinete da 

vereadora Neuza de Oliveira, a partir de 01/06/2019. Proc. 6675/2019. Portaria n° 597/2019. 

EMERSON CARDOSO PIRES, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-11, do gabinete 

do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 6809/2019. Portaria n° 601/2019. 

WOLGNO PASCOAL VALLANDRO, do cargo de Assessor Técnico, Padrão PC-T, da Estrutura 

Administrativa, a partir de 01/06/2019. Proc. 6848/2019. Portaria n° 602/2019. 

MARIA APARECIDA BOTELHO DIAS, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-3, com 

carga horária de 30 horas semanais, do gabinete do vereador Denninho Silva, a partir de 01/06/2019. 

Proc. 6891/2019. Portaria n° 603/2019. 
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GLENDA CORREA GONÇALVES, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-8, com carga 

horária de 30 horas semanais, do gabinete do vereador Denninho Silva, a partir de 01/06/2019. Proc. 

6891/2019. Portaria n° 606/2019. Portaria n° 606/2019. 

BILY CONCECIO DE SOUZA, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, 

Padrão SGP-5, no gabinete do vereador José Adolfo Almeida Amaral, a partir de 01/06/2019. Proc. 

6911/2019. Portaria n° 607/2019. 

HELIO RUBENS DA ROCHA COSTA, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-7, com 

carga horária de 30 horas semanais, do gabinete do vereador Denninho Silva, a partir de 01/06/2019. 

Proc. 6891/2019. Portaria n° 609/2019. 

JULIARDE SANTIAGO COSTA, do cargo de Assessor Técnico, Padrão PC-T, da Estrutura Administrativa, 

retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2019. Proc. 7052/2019. Portaria n° 613/2019. 

WERDISON GOMES, do cargo de Assessor Legislativo – Administrativo III, Padrão PC-AL3, da Estrutura 

Administrativa, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2019. Proc. 7052/2019. Portaria n° 615/2019. 

PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-11, 

do gabinete do vereador Sandro Parrini, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2019. Proc. 

7043/2019. Portaria n° 617/2019. 

ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS SIQUEIRA, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-

6, do gabinete do vereador Leonil Dias, a partir de 07/06/2019. Proc. 7056/2019. Portaria n° 619/2019. 

ANA CAROLINA DE SOUZA GIURIATO, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-10, 

do gabinete do vereador Waguinho Ito, a partir de 06/06/2019. Proc. 7092/2019. Portaria n° 622/2019. 

YOHANNA CARLA ALVES CAMPOS, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-2, do 

gabinete do vereador Dalto Neves, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2019. Proc. 7097/2019. 

Portaria n° 624/2019. 

JUCILEIA ALVES DE SOUZA, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-9, do gabinete 

do vereador Roberto Martins, a partir de 11/06/2019. Proc. 7216/2019. Portaria 626/2019. 

LAERTE MACHADO GOMES, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-5, do gabinete 

do vereador Leonil Dias, a partir de 10/06/2019. Proc. 7227/2019. Portaria n° 627/2019. 

ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-1, do 

gabinete do vereador Leonil Dias, a partir de 10/06/2019. Proc. 7250/2019. Portaria n° 629/2019. 

LUIZ EDUARDO NEVES DA SILVEIRA, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-2, do 

gabinete do vereador Leonil Dias, a partir de 10/06/2019. Proc. 7250/2019. Portaria n° 630/2019. 

ROSILENE VIDIGAL CORREA, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-3, do gabinete 

do vereador Leonil Dias, a partir de 10/06/2019. Proc. 7250/2019. Portaria nº 631/2019. 

ELCIO ALBERTO MATOS, do cargo Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-3, do gabinete do 

vereador Leonil Dias, a partir de 10/06/2019. Proc. 7250/2019. Portaria nº 632/2019. 

Nomeando na forma do Inciso III, Art. 11 da Lei nº 2.994/82 (Estatuto dos Funcionários 

Públicos do Município de Vitória). 

ADRIANE COITINHO FERNANDES, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-9, no gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 

6413/2019. Portaria n° 586/2019. 
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BEATRIZ SANTOS FERREIRA, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, 

Padrão SGP-9, no gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 6413/2019. Portaria 

n° 588/2019. 

FRANCISCO DE ASSIS TONINI SENATORE, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-9, no gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 

6413/2019. Portaria n° 590/2019. 

LEONARDO MENDES ALVES, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, 

Padrão SGP-9, no gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 6413/2019. 

LUDMILLA RIBEIRO DOS SANTOS, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-9, no gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 

6413/2019. Portaria n° 594/2019. 

DANILO CEZAR BISPO DOS SANTOS MARCELINO, para exercer em comissão o cargo de Secretário de 

Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-9, no gabinete da vereadora Neuza de Oliveira, a partir de 01/06/2019. 

Proc. 6675/2019. Portaria n° 598/2019. 

MARLI FIALHO, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão SGP-D, 

no gabinete da vereadora Neuza de Oliveira, a partir de 01/06/2019. Proc. 6675/2019. Portaria n° 

599/2019. 

DISNEY PEREIRA DOURADO, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, 

Padrão SGP-2, no gabinete da vereadora Neuza de Oliveira, a partir de 01/06/2019. Proc. 6675/2019. 

Portaria n° 600/2019. 

RENATA CABRAL AVELINO DA SILVA, para exercer o cargo de Assessor Técnico, Padrão PC-T, na 

Estrutura Administrativa, a partir de 03/06/2019. Proc. 6848/2019. Portaria n° 604/2019. 

MARCOS PAULO ROCHA DOS SANTOS, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-8, com carga horária de 30 horas semanais, no gabinete do vereador Denninho 

Silva, a partir de 01/06/2019. Proc. 6891/2019. Portaria n° 605/2019. 

PAULO FELISMINO DOS SANTOS, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-9, no gabinete do vereador Sandro Parrini, a partir de 01/06/2019. Proc. 

6916/2019. Portaria n° 608/2019. 

HELIO RUBENS DA ROCHA COSTA, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-5, com carga horária de 30 horas semanais, no gabinete do vereador Denninho 

Silva, a partir de 01/06/2019. Proc. 6891/2019. Portaria n° 610/2019. 

GLENDA CORREA GONÇALVES, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, 

Padrão SGP-5, com carga horária de 30 horas semanais, no gabinete do vereador Denninho Silva, a partir 

de 01/06/2019. Proc. 6891/2019. Portaria n° 612/2019. 

MARCIELE JOZINO DO NASCIMENTO, para exercer o cargo de Assessor Técnico, Padrão PC-T, na 

Estrutura Administrativa, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2019. Proc. 7052/2019. Portaria n° 

614/2019. 

WERDISON GOMES, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão 

SGP-9, no gabinete do vereador Sandro Parrini, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2019. Proc. 

7044/2019. Portaria n° 616/2019. 
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PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES, para exercer o cargo de Assessor Legislativo – Administrativo III, 

Padrão PC-AL3, na Estrutura Administrativa, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2019. Proc. 

7052/2019. Portaria n° 618/2019. 

JENIFFER JUNIA DA SILVA, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, 

Padrão SGP-11, no gabinete do vereador Vinícius Simões, a partir de 05/06/2019. Proc. 7064/2019. 

Portaria n° 620/2019. 

ANDERSON PEIXOTO, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, Padrão 

SGP-10, no gabinete do vereador Leonil Dias, a partir de 07/06/2019. Proc. 7058/2019. Portaria n° 

621/2019. 

JULIA PASSOS DE SOUZA, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, 

Padrão SGP-10, no gabinete do vereador Waguinho Ito, a partir de 06/06/2019. Proc. 7092/2019. Portaria 

n° 623/2019. 

YOHANNA CARLA ALVES CAMPOS, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-8, no gabinete do vereador Dalto Neves, retroagindo seus efeitos a partir de 

01/06/2019. Proc. 7097/2019. Portaria n° 625/2019. 

ERICK RIK DE SOUZA BELLATO, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-8, no gabinete do vereador Leonil Dias, a partir de 10/06/2019. Proc. 

7242/2019. Portaria n° 628/2019. 

ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-D, com carga horária de 30 horas semanais, no gabinete do vereador Leonil 

Dias, a partir de 10/06/2019. Proc. 7250/2019. Portaria n° 633/2019. 

LUIZ EDUARDO NEVES DA SILVEIRA, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-D, com carga horária de 30 horas semanais, no gabinete do vereador Leonil 

Dias, a partir de 10/06/2019. Proc. 7242/2019. Portaria n° 634/2019. 

ROSILENE VIDIGAL CORREA, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete 

Parlamentar, Padrão SGP-2, com carga horária de 30 horas semanais, no gabinete do vereador Leonil 

Dias, a partir de 10/06/2019. Proc. 7242/2019. Portaria n° 635/2019. 

ELCIO ALBERTO MATOS, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, 

Padrão SGP-2, com carga horária de 30 horas semanais, no gabinete do vereador Leonil Dias, a partir de 

10/06/2019. Proc. 7242/2019. Portaria nº 636/2019. 

Nomeando na forma do § 1º do Art. 56 da Lei nº 2.994 de 17/12/82 (Estatuto dos Funcionários 

Públicos do Município de Vitória). 

NOMEANDO EM SUBSTITUIÇÃO: 

FABRÍCIO DIAS SANTOS, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, 

padrão SGP-4, em substituição à licença médica da servidora REGIANE DA SILVA DE PAULA, a partir de 

01/06/2019, Processo 6903/2019. Portaria n° 611/2019. 

Vitória, 12 de junho de 2019. 

CLÉBER JOSÉ FÉLIX 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
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LICITAÇÕES 

RESUMO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº. 007/2019 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, em atendimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei 

nº. 8.666/93 e suas alterações torna pública a celebração de Contrato, constante do processo nº 

1136/2019, conforme abaixo: 

Contratante - Câmara Municipal de Vitória. 

Contratada – MADE INFO SERVIÇOS LTDA 

Objeto – contratação de empresa para renovação de garantia de equipamentos de armazenamento de 

dados. 

Valor – R$ 15.999,00 (Quinze mil novecentos e noventa e nove reais) 

Prazo – 24 (Vinte e quatro) meses. 

Elemento de despesa – 01.031.0038.2.0010 

Dotação orçamentária – 3.3.90.40.99  

 

Vitória, 12 de Junho de 2019.  

 

CLÉBER JOSÉ FELIX 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

 Processo julgado como Inconstitucional na Reunião Ordinária da Comissão de Constituição, Justiça, 

Serviço Público e Redação, realizada no dia 06 de Junho de 2019. 
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