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DIÁRIO OFICIAL
DOS PODERES

DO ESTADO

MUNICIPALIDADES E OUTROS

CÂMARAS

LEI Nº 8 .0 2 6

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito
Santo, faz saber que a Câmara Municipal rejeitou veto parcial aposto pelo
Exmo. Sr. Prefeito Municipal à Lei nº 8.026, de 08 de dezembro de 2010,
razão pela qual promulgo o dispositivo vetado, na conformidade do § 3º
combinado com o § 9º do Art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória.

Art.2º. .............................................................
I –  ...................................................................
II – ..................................................................
III – a construção de bicicletários em terminais do sistema de transporte
público coletivo;
Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar como recurso
do programa Pedalando por Vitória parcela da receita de arrecadação das
multas de trânsito, na forma estabelecida pelo art. 320 da Lei 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

 Palácio Attílio Vivácqua, 26 de maio de 2011.

Reinaldo Matiazzi (Bolão)
PRESI DENTE DA CÂMARA

RESUMO DE CONTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACI ONAL

A Câmara Municipal de Vitória do Estado do Espírito Santo, em atendimento
ao que dispõe o art.16 da Resolução 1812/05, torna público:

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACI ONAL

Ensino Médio

Estagiário: Gabriel Carvalho Brioli   
Período: 01/06/2011 a 31/05/2012

Estagiária: Jéssica Souza Galvao   
Período: 01/06/2011 a 31/10/2011

Estagiária: Lorena Oliveira Breuel   
Período: 01/06/2011 a 31/05/2012

Estagiária: Manuela Brum Salustiano   
Período: 01/06/2011 a 31/05/2012

Ensino Superior

Estagiária: Nathaly de Souza Gonçalves   
Período: 01/06/2011 a 31/05/2012

Estagiária: Natascha Alves Pereira da Vitória   
Período: 01/06/2011 a 31/05/2012

Estagiária: Tayanne Constantino Santos   
Período: 01/06/2011 a 31/05/2012

RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACI ONAL

Ensino Médio

Estagiário: Carla Tais Gomes Feu  
Período: 01/06/2011 a 31/12/2011

RESUMO DE CONTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

A Câmara Municipal de Vitória do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao que dispõe o art.16 da Resolução 1812/05, torna público o
term ino do contrato de com plem entação educacional, conforme

Vitória

abaixo:

Estagiária: Francini Santo Cezini   
Rescisão: 01/06/2011

Estagiária: Jéssica Souza Galvao   
Rescisão: 17/05/2011

Estagiário: Mateus de Sá Mussa   
Rescisão: 31/05/2011

Vitória,  06 de junho de  2011.

Eraldo Cavicchini Matos
 Diretor Geral da CMV

Ato da Mesa Diretora n.º . 0 0 3

Dispõe sobre a regulamentação do regime de banco de horas e o controle de
frequência dos servidores da Câmara Municipal de Vitória/ES, e dá outras
providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vitória/ES, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 19 e incisos do seu Regimento Interno, e, ainda,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o horário de expediente dos
servidores, a implantação do banco de horas e o controle de frequência;

RESOLVE:

Art. 1°. O registro de ponto e a frequência dos servidores da Câmara Municipal
de Vitória serão aferidos por meio de sistema biométrico com o uso de
impressão digital.

Art . 2º. A jornada de trabalho no âmbito da Câmara Municipal de Vitória
será:

I – de 8 (oito) ou 6 (seis) horas diárias para os servidores ocupantes de
cargos efetivos, com jornada semanal de 40 (quarenta) ou 30(trinta), de
acordo com o estabelecido na Lei n.º 7.296/2008;

II – de 8 (oito) horas diárias para os servidores ocupantes de cargos com
provimento em comissão, com jornada semanal de 40 (quarenta) horas, de
acordo com o estabelecido na Lei n.º 7.125/2007;

III – de 7 (sete) horas diárias ininterruptas, de acordo com o estabelecido na
Lei n.º 8.119/2011;

IV – para os servidores cedidos por outros órgãos à disposição da Câmara
Municipal de Vitória, conforme jornada de trabalho estabelecida pelo órgão
cedente;

V – de 04 (quatro) horas diárias para os estagiários, com jornada semanal
de 20 (vinte) horas semanais, conforme estabelecido na Resolução n.º 1.812/
2005.

Art . 3 º . Os servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão
lotados em gabinete de Vereador terão necessariamente um dos seguintes
expedientes de trabalho:

I - para o regime de 08 (oito) horas diárias de 8h às 18h, com intervalo
intrajornada entre 12h às 14h;

II - para o regime de 07(sete) horas diárias ininterruptas será facultado ao
servidor em comum acordo com sua Chefia Imediata a escolha entre 7h às
14h ou 12h às 19h.

§ 1º. No regime de 08 (oito) horas diárias, o intervalo intrajornada poderá
ser de 1h, hipótese em que o expediente será de 8h às 17h, conforme
determinação da Chefia Imediata.

§ 2º. Fica autorizado o intervalo para repouso ou alimentação de 15 (quinze)
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minutos na jornada de 07 (sete) horas ininterruptas, a critério da Chefia
Imediata.

§ 3º. A fim de efetivar opção pelo regime de 07 (sete) horas ininterruptas
será necessário que o servidor a ser contemplado formalize por escrito sua
solicitação à sua Chefia Imediata.

Art. 4º. A Chefia Imediata de todos os órgãos integrantes da Câmara Municipal
de Vitória, incluindo o servidor ocupante do cargo de Secretário de Gabinete
Parlamentar, na função de Chefe de Gabinete, deverá informar ao
Departamento de Gestão de Pessoas o horário de entrada e saída de cada
servidor lotado em seu respectivo Órgão, inclusive intervalo de almoço,
compatível com a jornada de trabalho aplicável ao cargo.

§ 1º. O servidor deverá registrar a frequência no sistema biométrico na
conformidade de sua jornada de trabalho, no início e no final de seu expediente.

§ 2º. A partir do momento do registro do horário do servidor no Departamento
de Gestão de Pessoas, seja qual for sua forma de vínculo com a Administração,
a mudança do seu horário somente poderá ocorrer após o decurso do prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, salvo autorização do Diretor Geral.

Art. 5º. Ficam excluídos do disposto no artigo 2º deste ato:

I – os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de padrões
SR e PC-E;

II – 2 (dois) servidores de cada gabinete, designados pelo respectivo Vereador
para realizar serviços externos de apoio às comunidades.

§ 1º. Os servidores indicados no inciso II deste artigo deverão permanecer
com a aludida designação externa pelo período mínimo de 180 (cento e
oitenta) dias, salvo exoneração.

§ 2º. As atividades dos aludidos servidores serão controladas por meio de
apresentação de relatório semanal destinado ao respectivo Vereador, o qual
deverá ser protocolado no setor competente da Câmara Municipal de Vitória
até o último dia útil de cada semana, o qual será submetido a análise e
avaliação do Vereador, devendo este atestar a frequência até o dia 5(cinco)
do mês subseqüente.

§ 3º. Na hipótese de não ser encaminhado o relatório semanal e não houver
o atestado de freqüência, será considerado como o falta o período em
referência.

Art. 6º. O servidor ocupante do cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar,
na função de Chefe de Gabinete, deverá ser indicado formalmente por cada
Vereador.

Parágrafo Único. Caso o Chefe de Gabinete necessite desempenhar atividades
externadas, em acompanhamento ou em representação ao Vereador, sua
freqüência naquele dia poderá ser atestada pelo respectivo parlamentar de
próprio punho.

Art. 7º. Quando não ocorrer o registro da freqüência no sistema biométrico
por problemas técnicos no equipamento, prestação de serviço externo, caso
fortuito ou força maior, dentre outros motivos justificados ou previstos neste
ato ou na legislação aplicável, o registro da frequência será feito mediante
lançamento, por escrito, da hora de entrada e/ou de saída, com anuência do
Vereador e Diretor conforme lotação do servidor, o qual se responsabilizará
pela veracidade dos fatos alegados.

Parágrafo Único. O lançamento a que se refere o caput deste artigo deverá
ser feito até o último dia útil do mês da ocorrência.

Art . 8 º . Fica autorizada a prorrogação de jornada de trabalho nos termos
desse artigo.

§ 1º.  No âmbito da Câmara Municipal de Vitória estão autorizados a exceder
a carga horária diária, para acúmulo no banco de horas, os servidores das
seguintes unidades administrativas designados pelo chefe imediato ao
Departamento de Gestão de Pessoas até o limite de 05 (cinco) por órgão.

§ 2º. Será registrado no banco de horas, de forma individualizada por servidor,
para utilização futura, o tempo de trabalho excedente à jornada mensal.

§ 3º. As horas trabalhadas nos termos do parágrafo anterior e cumpridas no
interesse do serviço, poderão ser computadas para compensação futura,
observados os limites de 40 (quarenta) horas mensais e 120 (cento e vinte)
horas anuais por servidor.

§ 4°. O controle do banco de horas será feito a cada exercício, devendo as
compensações das horas consignadas ocorrerem até o final desse exercício,
contado do mês relativo ao fato gerador, condicionadas à prévia anuência
superior, a fim de que não haja prejuízo ao serviço.
§ 5º. Autorizada previamente pela chefia imediata, fica permitida a
compensação diária de horário no limite de 1(uma) hora.

Art. 9º. Quando não cumprida a carga horária mensal de trabalho, as horas
faltantes serão compensadas automaticamente com eventual saldo existente
no cadastro individual de horas.

§ 1º. Na hipótese de o saldo do banco de horas ser insuficiente, a compensação
deve ocorrer em dias úteis, até o final do mês subseqüente.

§ 2º. Não havendo compensação legalmente prevista, será efetuado

automaticamente, por meio do Departamento de Gestão de Pessoas, desconto
proporcional na remuneração do servidor.

Ar t . 1 0 . Não terá efeito as horas registradas no banco de horas em
desconformidade com o presente ato.

Art . 1 1 . Compete ao Departamento de Gestão de Pessoas abonar as faltas
do servidor motivadas por:

I – casamento;
II – falecimento;
III – júri;
IV – doação de sangue;
V – licença maternidade ou paternidade;
VI – licença médica;
VII – demais casos previstos em legislação.

§ 1º. Para efeito do abono das faltas, o servidor deverá comunicar por escrito
o Departamento de Gestão de Pessoas, além de juntar documentação
comprobatória, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da ocorrência.

§ 2º. A comunicação a que se refere o § 1º poderá ser feita por meio de
terceiros, caso o servidor esteja impossibilitado de fazê-la.

Art . 1 2 . Serão abonadas as faltas decorrentes de participação em cursos,
capacitação ou treinamentos, quando autorizados previamente pela
administração e com apresentação de documento comprobatório.

Art. 13. As faltas injustificadas e o não cumprimento da jornada de trabalho
nos termos estabelecidos neste ato implicarão em descontos remuneratórios
proporcionais.

Art . 1 4 . Os casos omissos desta regulamentação serão resolvidos pela
Presidência, em ato conjunto com a Mesa Diretora.

Art . 1 5 . Fica revogado o Ato da Mesa Diretora n.º 001/2011.

Art. 16. Este ato entra em vigor a partir de sua publicação.
Palácio Attílio Vivacqua, 02 de junho de 2011.

Reinaldo Matiazzi (Bolão)
Presidente
Zezito Maio

1 º Secretário
Luisinho Cout inho

2 º Secretário
Eliézer Tavares
3 º Secretár io
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2011.
PROC.: 199/2011 Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES e a Empresa
INDETEP Objeto: Modifica a cláusula segunda do vínculo originário do referido
contrato prorrogando a vidência por mais  dez dias.
Anchieta, 07 de junho de 2011
Dalva Da Matta Igreja
Presidente da CMA.

Protocolo 3 8 0 7 7
____________________________________________________________

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO
Proc. Administrativo nº 182/2011

Contrato nº14/2011
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Anchieta/ES
CONTRATADA CONSULT CONSULTORIA e ASSESSORIA CONTABIL ltda. CNPJ:
13.281.137/0001-03
OBJETO: Fica rescindido amigavelmente o contrato em referência, não cabendo
às partes qualquer indenização em razão do que se pactua. Anchieta/ES, 08
de junho  de 2011.

DALVA DA MATTA IGREJA
Presidente

Protocolo 3 8 1 1 0

Anchieta

Dom ingos Mart ins

RESUMO DO CONTRATO N° 1 0 / 2 0 1 1
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS.
CONTRATADO: JOEL GUILHERME VELTEN
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de
profissional para reorganização do acerco pertencente à Unidade de Memória
Histórica Municipal.
VALOR: Global é de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).
VIGENCIA: A execução do serviço ajustado terá início a partir da data de
assinatura do Contrato, até julho de 2011.
RECU R SOS: 010001.0103100012.001 - Manutenção dos serviços
administrativos da Câmara Municipal – 3.3.3.36.00000 - outros serviços de
terceiros, ficha 12.
Domingos Martins, 09 de junho de 2011.

Eduardo José Ram os
Presidente da CMDM
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