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ATOS DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 111/2018 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

regimentais e de conformidade com o que dispõe o artigo 35, XXII do Regimento Interno (Resolução 

1919/2014), 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ficam estabelecidos os horários de trabalho dos servidores efetivos e comissionados da estrutura 

administrativa e dos gabinetes parlamentares da Câmara Municipal de Vitória. 

 

I - Servidores Efetivos com carga horária de 8 horas:  

7 horas ininterruptas - 08:00 às 15:00h; 

7 horas ininterruptas – 11:00 às 18:00h; 

7 horas ininterruptas – 12:00 às 19:00h; 

8 horas com 2 horas de almoço - 08:00 às 18:00h; 

8 horas com 2 horas de almoço - 09:00 às 19:00h 

8 horas com 1 hora de almoço - 08:00 às 17:00h 

8 horas com 1 hora de almoço - 09:00 às 18:00h 

8 horas com 1 hora de almoço - 10:00 às 19:00h 

 

II - Servidores Efetivos da CMV com carga horária de 6 horas: 

08:00 às 14:00h 

11:00 às 17:00 

12:00 às 18:00h 

13:00 às 19:00h 

 

III – Servidores Comissionados de Gabinetes Parlamentares e Comissionados da Estrutura 

Administrativa: 

6 horas ininterruptas - 07:00 às 13:00h; 

6 horas ininterruptas - 08:00 às 14:00h; 

6 horas ininterruptas – 11:00 às 17:00h; 

6 horas ininterruptas – 12:00 às 18:00h; 

 

6 horas ininterruptas – 13:00 às 19:00h; 

7 horas ininterruptas - 07:00 às 14:00h; 

7 horas ininterruptas - 08:00 às 15:00h; 

7 horas ininterruptas - 09:00 às 16:00h; 

7 horas ininterruptas – 11:00 às 18:00h; 

7 horas ininterruptas – 12:00 às 19:00h 

7 horas ininterruptas – 13:00 às 20:00h; 

8 horas com 2 horas de almoço - 08:00 às 18:00h; 

8 horas com 2 horas de almoço - 09:00 às 19:00h; 

8 horas com 1 hora de almoço - 08:00 às 17:00h; 

8 horas com 1 hora de almoço - 09:00 às 18:00h; 

8 horas com 1 hora de almoço - 10:00 às 19:00h. 
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IV - Estagiários 

08:00 às 12:00h; 

09:00 às 13:00h; 

13:00 às 17:00h; 

14:00 às 18:00h. 

Parágrafo Único - Os servidores que se enquadrem nos regimes de carga horária de 6 horas e 07 horas 

ininterruptas não têm direito a intervalo para almoço, fazem jus apenas ao intervalo de 15 minutos para 

lanche. 

 

Art. 2º- Todos os departamentos da Casa deverão permanecer abertos, sem fechar para intervalo de 

almoço, para atendimento ao público de 08:00h às 18:00h, conforme Ato da Presidência nº 014/2013. 

 

Art. 3º- A definição de enquadramento dos servidores nos horários oficiais determinados no art. 1º do 

presente ato será realizada: 

I-Servidores de estrutura efetivos e comissionados, por suas Chefias Imediatas, mediante autorização e 

aprovação da Direção Geral. 

II - Servidores de gabinete parlamentar , pela Chefia de Gabinete, mediante autorização e aprovação do 

Vereador responsável. 

Art. 4º- A definição de enquadramento dos servidores nos horários oficiais deverá ser encaminhada 

através de comunicação formal ao DGP (Departamento de Gestão de Pessoas) para que a carga horária 

seja adequada no sistema de ponto eletrônico. 

 

Parágrafo Único- Para realização de modificação no enquadramento de horário do servidor em intervalo 

menor que 90 (noventa) dias da última definição realizada e/ou que implique em alteração de carga 

horária com consequente alteração de cargo, será necessário encaminhamento de justificativa à Direção-

Geral, na primeira hipótese e, na segunda, à Presidência, para autorização expressa. 

 

Art. 5º - Fica vedada a possibilidade de enquadramento no regime de carga horária de 7 horas 

ininterruptas aos servidores aos quais foi concedida extensão de carga horária para 8 horas diárias. 

 

 

Art. 6º- Fica revogado o Ato da Presidência nº 079/2018, publicado no Diário Oficial Legislativo Municipal 

no dia 04 de setembro de 2018. 

 

Art. 7º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Atílio Vivacqua, 17 de dezembro de 2018. 

 
 

VINICIUS JOSÉ SIMÕES 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

 

COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE EM DEFESA DA ACESSIBILIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VITÓRIA 

 

ATA n° 41 

Ata da quadragésima primeira reunião da Comissão Técnica Permanente em Defesa 

da Acessibilidade na Câmara Municipal de Vitória, realizada no dia 23 de agosto de 

2018, às 13:30 horas, na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Vitória. 

 

No vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, 

na Escola do Legislativo, na Câmara Municipal de Vitória (CMV), reuniu-se a Comissão Técnica 

Permanente em Defesa da Acessibilidade, com a presença dos membros: Adriana Aparecida Oliveira 

Bazani, Fellipe Salazar Boghi, Leonardo Ferreira Fontenelle, Luana Gaspar do Nascimento Lopes e Natália 
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de Paula Couto. A reunião contou ainda com a presença da Diretora do Departamento de Comunicação 

(DEC) Gabriela Souza. Foi iniciada a reunião com a leitura da Ata nº 40, que foi aprovada e assinada 

pelos participantes. Em seguida, discutiu-se a minuta do termo de referência para contratação de 

empresa para tradução de libras, elaborado pelo DEC, já apreciado pela Comissão em reunião anterior, 

onde foram levantados pontos que poderiam ser melhorados e detalhes necessários a serem incluídos. 

Após entendimento dos ajustes sugeridos, a Diretora do Departamento de Comunicação se prontificou em 

modificar o termo para atendimento dos itens mencionados antes de protocolá-lo. Agendou-se então nova 

reunião da comissão, no dia 13 de setembro, às 13:30, na Escola do Legislativo. Sem mais o que tratar, 

encerrou-se a reunião. 

 

Adriana Aparecida O. Bazani          Fellipe Salazar Boghi 

 

Leonardo Ferreira Fontenelle         Luana Gaspar do Nascimento Lopes 

 

Natália de Paula Couto                   Gabriela Souza 

 

COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE EM DEFESA DA ACESSIBILIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VITÓRIA 

 

ATA n° 42 

Ata da quadragésima segunda reunião da Comissão Técnica Permanente em Defesa 

da Acessibilidade na Câmara Municipal de Vitória, realizada no dia 13 de setembro 

de 2018, às 13:30 horas, na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Vitória. 

 

No décimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, 

na Escola do Legislativo, na Câmara Municipal de Vitória (CMV), reuniu-se a Comissão Técnica 

Permanente em Defesa da Acessibilidade, com a presença dos membros: Adriana Aparecida Oliveira 

Bazani, Fellipe Salazar Boghi e Natália de Paula Couto. A servidora Luana Gaspar do Nascimento Lopes 

encontra-se de férias e o servidor Leonardo Ferreira Fontenelle de prêmio incentivo. A reunião teve início 

com a discussão do Relatório Parcial de Monitoramento em sua versão final, no que foi deliberado pela 

sua aprovação e encaminhamento à Direção Geral para conhecimento e demais providências. Para tanto, 

o Relatório Parcial deverá ser remetido à Direção Geral via processo já aberto dos trabalhos da Comissão 

Técnica. Em seguida, ficou acordado sobre a necessidade de enviar ofícios para os departamentos 

informando sobre o encerramento do prazo de 09 meses para algumas ações e solicitando retorno quanto 

às metas estabelecidas. Os ofícios também deverão ser entregues aos departamentos com prazos já 

esgotados e metas ainda não alcançadas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e 

agendou-se nova reunião para o dia 21 de Setembro de 2018, às 14 horas, com a presença da Diretora 

Geral Raquel Ramos para apresentação e discussão do Relatório Parcial.  

 

Adriana Aparecida O. Bazani              Fellipe Salazar Boghi 

 

Natália de Paula Couto  

 

COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE EM DEFESA DA ACESSIBILIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VITÓRIA 

 

ATA n° 43 

Ata da quadragésima terceira reunião da Comissão Técnica Permanente em Defesa 

da Acessibilidade na Câmara Municipal de Vitória, realizada no dia 21 de setembro 

de 2018, às 13:30 horas, na Direção Geral da Câmara Municipal de Vitória. 

 

No vigésimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 

minutos, na Direção Geral da Câmara Municipal de Vitória (CMV), reuniu-se a Comissão Técnica 

Permanente em Defesa da Acessibilidade, com a presença dos membros: Adriana Aparecida Oliveira 

Bazani, Fellipe Salazar Boghi, Leonardo Ferreira Fontenelle e Natália de Paula Couto. A servidora Luana 
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Gaspar do Nascimento Lopes não esteve presente pois encontra-se de férias. Participou ainda da reunião 

a diretora geral da CMV, Raquel Ramos. Foi iniciada a reunião com a leitura da Ata nº 42, que foi 

aprovada e assinada pelos participantes. Em seguida, os membros apresentaram à diretora geral o 

Relatório Preliminar de Monitoramento do Plano de Ação para Implementação da Política de Acessibilidade 

e esclareceram as dúvidas, para que a Direção Geral possa então tomar as medidas cabíveis. A próxima 

reunião da Comissão Técnica ficou agendada para o dia 02 de outubro de 2018, às 13:30, na Escola do 

Legislativo. 

 

Adriana Aparecida O. Bazani               Fellipe Salazar Boghi 

 

Leonardo Ferreira Fontenelle              Natália de Paula Couto 

 

Raquel Ramos 

 

COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE EM DEFESA DA ACESSIBILIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VITÓRIA 

 

ATA n° 44 

Ata da quadragésima quarta reunião da Comissão Técnica Permanente em Defesa 

da Acessibilidade na Câmara Municipal de Vitória, realizada no dia 02 de outubro de 

2018, às 13:30 horas, na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Vitória. 

 

No segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, na 

Escola do Legislativo, na Câmara Municipal de Vitória (CMV), reuniu-se a Comissão Técnica Permanente 

em Defesa da Acessibilidade, com a presença dos membros: Adriana Aparecida Oliveira Bazani, Fellipe 

Salazar Boghi, Leonardo Ferreira Fontenelle e Natália de Paula Couto. A servidora Luana Gaspar do 

Nascimento Lopes não esteve presente pois encontra-se de férias. Foi iniciada a reunião com a leitura da 

Ata nº 43, que foi aprovada e assinada pelos participantes. Em seguida, foi informada a realização de 

reunião com a Diretora Geral e o Departamento de Tecnologia da Informação, visando estabelecer prazo 

(outubro) para a concretização das ações previstas no Plano de Ação e de responsabilidade do referido 

setor. Na data de 01/10/2018 o DTI realizou reunião com a empresa Ágape, para agilizar os trabalhos, 

sendo que no que se refere a ação 6 do Plano de Ação (curso de capacitação para criação de documentos 

acessíveis – Libre Office), acredita-se que não será possível a realização ainda neste ano. De acordo com 

o Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação o texto constante no site é autoinstrutivo. 

Entretanto, o servidor Leonardo, membro da Comissão Técnica Permanente em Defesa da Acessibilidade 

na Câmara Municipal de Vitória colocou-se à disposição para conversar com os setores administrativos 

desta Casa Legislativa para levantar a real necessidade da realização do referido curso. Quanto à ação de 

responsabilidade do Departamento de Documentação e Informação, a Diretora Geral informou que fez 

contato com Juliano, da empresa Ágape, e que o mesmo atualizará o sistema. A Comissão confirmará a 

execução desta tarefa. Foi decidido que novo ofício deve ser encaminhado ao DDI para agilizar o 

cumprimento de meta em atraso. Sem mais o que tratar, encerrou-se a reunião. 

 

Adriana Aparecida O. Bazani               Fellipe Salazar Boghi 

Leonardo Ferreira Fontenelle               Natália de Paula Couto 

 

COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE EM DEFESA DA ACESSIBILIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VITÓRIA 

 

ATA n° 45 

Ata da quadragésima quinta reunião da Comissão Técnica Permanente em Defesa 

da Acessibilidade na Câmara Municipal de Vitória, realizada no dia 05 de outubro de 

2018, às 13:30 horas, na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Vitória. 

 

No quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, na Escola 

do Legislativo, na Câmara Municipal de Vitória (CMV), reuniu-se a Comissão Técnica Permanente em 
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Defesa da Acessibilidade, com a presença dos membros: Fellipe Salazar Boghi, Luana Gaspar do 

Nascimento Lopes, Leonardo Ferreira Fontenelle e Natália de Paula Couto. A servidora Adriana Aparecida 

Oliveira Bazani não esteve presente pois encontra-se de férias. Foi iniciada a reunião com a leitura da Ata 

nº 44, que foi aprovada e assinada pelos participantes. Em seguida, o Presidente da Comissão informou o 

recebimento do ofício n° 029/2018 do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) contendo as 

ações previstas no Plano de Ação e de responsabilidade do referido setor. Por sua vez, também foi 

recebido resposta de uma das empresas contratadas pela CMV sobre o quantitativo de servidores com 

deficiência em seu quadro pessoal (Processo n° 8.137/2018). Quanto à ação de responsabilidade do 

Departamento de Documentação e Informação, a Diretora do Departamento informou através do Processo 

n° 4128/2017 o cumprimento da ação 7 do tema 3. Por fim, agendou-se nova reunião desta Comissão no 

dia 13 de novembro de 2018 (terça-feira), às 13h30min na Escola do Legislativo. Sem mais o que tratar, 

encerrou-se a reunião. 

 

Fellipe Salazar Boghi                                  Leonardo Ferreira Fontenelle  

 

Luana Gaspar do Nascimento Lopes          Natália de Paula Couto  

 

EXPEDIENTE 

Presidente Vinícius José Simões 

Diretora Geral Raquel Ramos 
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