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1  APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório de Gestão apresenta uma descrição sintética das principais ações e 

resultados realizados na Câmara Municipal de Vitória no ano de 2015, pelas Diretorias, 

Departamentos, Procuradoria, que ao final foram consolidadas pela Controladoria Interna. 

 

Cabe dizer que, foram destacadas, as diretrizes, os projetos em andamentos e seus 

acompanhamentos, o cenário futuro, a analise de processos e emissão de pareceres, os 

programas desenvolvidos e os que estão por ser, as inovações na gestão publica, as atividades 

realizadas e aquelas por realizar, os procedimentos que foram adotados e aqueles que estão 

por ser adotados,  os resultados obtidos, os projetos realizados e os projetos futuros, as ações 

realizadas, as ações em desenvolvimento, as ações que foram entregues e as ações previstas,  

a gestão atual e a gestão que se pretende,  

 

Na sequencia temos a apresentar os seguintes : Direção Geral (DGE); Procuradoria 

Geral(PGE); Controladoria Interna (CI);  Direção de Fiscalização e Relações Comunitárias 

(DFRC);  Departamento Legislativo (DEL); Departamento de Documentação e Informação 

(DDI); Departamento de Gestão de Pessoas (DGP); Departamento de Tecnologia da 

Informação (DTI); Departamento de Comunicação (DEC); Departamento de Gestão 

Administrativa (DGA); Departamento Financeiro e Contábil(DFC);  Comissão Permanente de 

Licitação (CPL) 
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2  DIREÇÃO GERAL (DGE) 

Rubens Sergio Rasseli 

Diretor Geral 

 

2.1  APRESENTAÇÃO 

O cenário econômico para 2015 não era favorável para grandes projetos, desta forma a 

administração, no exercício de 2015 primou pela restruturação dos contratos administrativos, 

bem como em dar continuidade aos projetos em curso, visando uma economicidade 

justificada no cenário financeiro do Município. 

 

Dentro deste contexto foi dando ênfase nas recomposições das Comissões 

Permanentes de Licitação, na de Processo Administrativo Disciplinar, bem como na criação 

das Comissões de Acompanhamento de Patrimônio, Almoxarifado e Inventário e na 

Comissão Especial para Elaboração do Projeto de Política de Acessibilidade. 

 

Houve também a preocupação em adequar a estrutura física da Escola do Legislativo, 

bem como a nomeação dos seus supervisores, como ação de fortalecimento das políticas na 

área de formação dos servidores da Câmara.  

 

Outro suporte administrativo e de estrutura foram alocados a Corregedoria e a 

Ouvidoria da Casa, com criação de espaço físico específico para cada um dos setores, 

fortalecendo as ações do Legislativo no controle das chamadas e demandas no atendimento à 

Comunidade e nas questões éticas disciplinares do parlamento. 

 

Finalmente, apresentamos a prestação de contas do exercício de 2015, nas suas áreas 

específicas, ou seja, na gestão orçamentária e financeira, na de prestação de contas; na área de 

gestão de pessoas, no suporte administrativo: obras e manutenção; no departamento de 

tecnologia e informática; nos contratos, convênios, parcerias; na gestão documental, nos atos 

normativos; na atividade legislativa e na atividade de fiscalização, com a nossa assinatura em 

conjunto com todos os Diretores, Procurador Geral e Controlador da Câmara Municipal de 

Vitória. 
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2.2  DIRETRIZ 

Buscar o equilíbrio entre receita e despesa da Câmara Municipal de Vitória, 

dentro dos critérios e forma quanto às normas relativas ao controle de custos visando à 

avaliação dos resultados dos programas e processos em andamento, proporcionando 

condições e exigências dentro do processo administrativo com o objetivo de reforçar os 

trabalhos legislativos. 

 

Para tanto, todos os departamentos foram acionados visando atuar mais fortemente nos 

controles dos processos administrativos, tanto quanto ao funcionamento da área 

administrativa, quanto da área legislativa, através da efetiva realização de levantamento dos 

custos, dos serviços permanentes e temporários, bem como a de contratos, visando à redução 

e readequação dos mesmos. 

 

A área de finanças foi reestruturada com a atuação do setor contábil e financeiro, com 

a definição expressa, através de ato da presidência, das funções dentro do departamento. Tal 

medida foi importante para a adequação das finanças públicas em consonância com a 

contabilidade. Um trabalho realizado sob a coordenação da Direção Geral, Controladoria 

Interna, bem como a Diretora do Departamento empossada especificamente dentro dos novos 

parâmetros traçados. 

 

Foi realizada também uma reestruturação no Departamento de Comunicação, com a 

nomeação de um técnico da área (jornalista), com a função de abrir as informações via site da 

Câmara, a comunicação interna entre os servidores e o acompanhamento dos contratos de 

apoio ao Plenário como as gravações e filmagens das sessões ordinárias, extraordinárias e 

solenes. 

Além do projeto macro, de equilíbrio econômico, contas, custos, orçamentário e 

administrativo, a gestão teve como prioridade: 

 Reestruturação da Comissão Permanente de Licitação, com a nomeação de seus 

membros através de Portaria Interna, e definido a participação dos seus membros: 

Presidente, Pregoeiro e membros; 

 Desenvolver e encaminhar proposta de Projeto de Resolução à Mesa Diretora para 

criação e instituição do Pregão Eletrônico na Câmara Municipal de Vitória; 
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Proposta aceita e protocolada através do Projeto de Resolução, em tramitação PR-

14/2015 - Regulamenta a 3ª fase do Projeto de Eficiência da Câmara Municipal de 

Vitória. 

 Reestruturação da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, 

através de Portaria Interna, com definição de procedimentos de distribuição dos 

processos administrativos, em atendimento as denúncias advindas do Ministério 

Público, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; 

 Criação da Comissão de Acompanhamento de Patrimônio, Almoxarifado e 

Inventário com o objetivo de supervisionar, executar, controlar e avaliar todos os 

bens patrimoniais e estoque do almoxarifado da Câmara Municipal de Vitória, em 

atendimento as exigências anuais do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, assim como a de acompanhar e solucionar dúvidas em suas auditorias e 

implantar a depreciação dos bens da Câmara Municipal de Vitória; 

 Criação e estruturação do espaço físico, de realocação de pessoal para atender a 

Corregedoria e a Ouvidoria da Câmara Municipal de Vitória. 

 Criação da Comissão Especial para Elaboração do Projeto de Política de 

Acessibilidade da Câmara Municipal de Vitória, com a atribuição desenvolver o 

projeto com base nos preceitos estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, internalizados com 

equivalência de emenda constitucional pelo Decreto Legislativo no. 186, de 09 de 

julho de 2008, e Decreto no. 6.949, de 25 de agosto de 2009 e nas Leis no. 10.048, 

de 08 de novembro de 2000, no. 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e nos 

Decretos no. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e no. 5.296, de 02 de dezembro de 

2014. 

Trabalho realizado pela Comissão e como resultado a apresentação de proposta de 

Resolução à Mesa Diretora, que depois de acatada protocolada, seguiu para 

aprovação do Plenário, através do Processo: 10736/2015 - Projeto de Resolução 

n° 18/2015 - Institui a Politica de Acessibilidade da CMV. 
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2.3  ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO 

2.3.1  Escola do Legislativo 

Foi realizar a adequação da estrutura física, e a nomeação dos supervisores da 

estrutura organizacional da Escola do Legislativo Municipal “Claudionor Lopes Pereira”, 

conforme previsto no Art. 5º, §4º da Resolução no. 1.918, de 23 de dezembro de 2013. 

 

Próximo passo: Encaminhar a proposta de regimento interno, elaborado através da 

equipe da escola e a Direção Geral, para aprovação como Projeto de Resolução da Mesa 

Diretora. 

2.3.2  Biblioteca Muniz Freire 

Adequação da estrutura física da Biblioteca, criada pela Resolução 1.917/2013 e 

vinculada à Escola do Legislativo. Esta adequação fortaleceu o objetivo da biblioteca como 

um repositório de conhecimento, facilitando o acesso dos servidores e visitantes da CMV, 

acesso a obras de literatura, de história, administração pública e publicações técnicas e 

acadêmicas. 

 

A Biblioteca continua recebendo importantes doações de exemplares que já estão à 

disposição dos servidores ou interessados em consulta-los, dando ênfase a alguns exemplares 

da legislação em Braile. 

2.3.3  Diário do Poder Legislativo Municipal  

Reformulação do acesso ao Diário do Poder Legislativo Municipal, que está 

hospedado no site da CMV no endereço: http://www2.cmv.es.gov.br/diario/, com uma nova 

ferramenta de busca das publicações. 

 

A novo “buscador” do Diário visa ao aumento das ações de transparência 

empreendidas pela CMV, bem como facilitar o trabalho administrativo dos departamentos, 

principalmente do Departamento Legislativo quando das publicações das Atas das Sessões 

Ordinárias e Extraordinárias e as Atas das Sessões Ordinárias das Comissões Permanentes.  
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2.3.4  Central de Custos    

Manter o programa de controle de custo, iniciado em setembro de 2013, alimentando e 

controlando o sistema interno online dos gabinetes parlamentares, quanto aos gastos com 

custeio de serviço de telefonia, serviço de reprografia, serviço de correspondência externa. 

 

A Central está sendo ampliada para os Departamentos Administrativos, quanto às 

demais despesas realizadas para manutenção das atividades da CMV. 

 

Os projetos Câmara Verde e Câmara Sem Papel continuam em ação dentro da 

administração, como projetos contínuos e de grande relevância. 

 

Foram também trocadas todas as torneiras da CMV, por torneiras temporizadoras, 

evitando assim o desperdício de água, bem como dinamizando os projetos de conscientização 

ecológica e ambiental da Câmara. 

2.4  CENÁRIO FUTURO 

A criação da TV Câmara - Canal Próprio da CMV, com estudos sendo realizados 

quanto à produção de conteúdo, material e equipamentos, ou seja, a estruturação do novo 

Departamento de Comunicação em atendimento às novas demandas de trabalho na área e 

comunicação. 

 

A implantação do Projeto de Acessibilidade da Câmara de Vitória, que no primeiro 

momento carece de elaboração dos projetos, elaboração das planilhas de custos, bem como a 

devida previsão orçamentária. 

 

Uma importante análise para o cenário futuro, quanto à acessibilidade, é a previsão 

como prioridade, no orçamento de 2017, o projeto da calçada cidadã, o piso do 

estacionamento e acesso ao prédio principal da Câmara, com vista ao atendimento e 

adequação da legislação para a concessão de alvará de funcionamento. 
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Vamos também continuar com os projetos da Escola do Legislativo, da Biblioteca e 

Centro de Memória e outros dependes de recursos financeiros e de orientação de gestão no 

sentido de manter esses projetos em funcionamento. 

 

Outro grande projeto e a discussão e votação do Plano Diretor Urbano para o período 

de 2016/2026, projeto iniciado pela Prefeitura em conjunto com os munícipes, e como um 

grande projeto, que será votado no ano de 2016, carece de um planejamento do Legislativo 

para apreciação da nova peça do PDU.  

 

Assim sendo, foi criando o Grupo de Trabalho para estudo e condução do processo de 

revisão do Plano Diretor Urbano e o debate das questões urbanas da cidade para os próximos 

dez anos (2016/2026), através do Ato da Mesa Diretora constituindo um grupo de trabalho, 

composto pelo coletivo dos vereadores e coordenado pelo Vereador Sergio Magalhães – PSB, 

por sua representação no CMPDU – Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano. 

 

Finalizando, ainda como uma proposta em estudo, a de deixar encaminhada a criação 

da Comissão Especial para estudo da reforma da Lei Orgânica Municipal, na forma do artigo 

82 e seguintes do Regimento Interno.  

A Lei Orgânica do Município de Vitória teve seu texto promulgado, em 05 de abril de 

1990, com várias alterações ao longo desses anos, através de emendas. No ano de 2014, 

através de uma comissão especial foi realizada a reforma do Regimento Interno, e com o novo 

regimento viu-se necessário também à reforma da nossa Lei Maior. 

Uma discussão importante da reforma da nossa Lei Maior municipal, e a relevância na 

criação da Comissão Especial para estudo, como uma marca desta administração em 

consonância com as diretrizes municipais desta legislatura. 
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3  PROCURADORIA GERAL (PGE) 

Marcelo Souza Nunes 

Procurador Geral 

 

Segue abaixo a relação das atividades desenvolvidas pela Procuradoria da Câmara 

Municipal de Vitória – ES, no ano de 2015: 

 

 Pareceres administrativos: 278 (duzentos e setenta e oito); 

 Manifestações em ações judiciais (ADI): 19(dezenove); 

 Atuação em Recurso Extraordinário no STF: AMICUS CURIAE no Recurso 

Extraordinário nº 636199. 

Os pareceres em processos administrativos foram elaborados em processos licitatórios, 

contratos, análise de projetos de lei e resolução, análise de pleito de servidores e demais 

questionamentos administrativos. 

 

As defesas judiciais ficaram restritas às manifestações em Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, visto que, a 

Câmara Municipal não detém personalidade jurídica, mas, somente personalidade judiciária, 

nos termos da Súmula 525 do STJ, in verbis:  

“A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade 

judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos 

institucionais.”  

O pedido de intervenção da Câmara Municipal de Vitória – ES, na condição de 

Amicius Curiae no Recurso Extraordinário nº 636199 (processo físico), teve como objetivo a 

reforma do acórdão proferido pelo E. TRF da 2º Região, a fim de que sejam restabelecidos os 

termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Federal de Vitória nos autos da Ação 

Civil Pública nº 2006.50.01.000112-6, declarando a inexistência de relação jurídica entre os 

titulares de terreno de marinha e acrescidos situados nos bairros localizados na ilha de Vitória 

e a União, que autoriza cobrança de taxa de ocupação, foro, laudêmio ou multas 

administrativas. 
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Ressalto, por fim, que o pedido de intervenção da Câmara Municipal de Vitória - ES 

na condição de Amicius curiae foi deferido pela relatora do processo. 
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4  CONTROLADORIA INTERNA (CI) 

José Elias do Nascimento Marçal 

Controlador Interno 

4.1  ANÁLISE DE PROCESSOS E EMISSÃO DE PARECERES 

Esta Controladoria no ano de 2015 analisou 87 (oitenta e sete processos) processos 

administrativos, tendo emitido 116 (cento e dezesseis) pareceres, momento em que procedeu a 

rigorosa a analise às questões que lhe foram apresentadas, como se segue abaixo. 

Vale ressaltar que em alguns desses processos esta Controladoria Interna emitiu mais 

de um parecer, conforme os trâmites peculiares concernentes a cada um dos processos em 

questão. 

 

PROCESSO OBJETO 

6.844/2014 Solicitação de progressão vertical de servidor efetivo estável 

6.843/2014 Solicitação de progressão vertical de servidor efetivo estável 

10.803/2014 Solicitação de progressão vertical de servidor efetivo 

7.412/2013 

Solicitação para contratação de empresa especializada em impermeabilização para as lajes dos 

prédios que compõem o complexo da Câmara Municipal de Vitória: Palácio Attílio Vivácqua, 

Plenário Maria Ortiz e Ed. Paulo Pereira Gomes 

5.589/2014 Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em face do ex-servidor. 

5.586/2014 Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em face de ex-servidor. 

5.587/2014 Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em face de ex-servidor 

5.588/2014 Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em face de ex-servidor 

5.588/2014 Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em face de ex-servidor 

518/2015 Solicitação de servidor para participar de curso na área de licitações 

6.986/2014 
Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de tintas e materiais de 

acabamento para realizar manutenção predial nas dependências do Ed. Paulo Pereira Gomes 

656/2014 e 

475/2015 

Trata o processo 475/2015, que deverá ser apensado ao proc. 656/2014, de solicitação do 

servidor Adalberto Diogo Costa Neto de diferença encontrada no processo 656/2014 que 

versava sobre aquisição de material gráfico 

11.900/2013 

Trata-se de solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação 

de portas de alumínio e aquisição de portas de madeira com serviços de pintura e instalação para 

a Câmara Municipal de Vitória (CMV) 

172/2015 

Trata-se de solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

reserva, emissão, marcação, remarcação, entrega e fornecimento de passagens aéreas nacionais, 

internacionais e demais serviços correlatos de acordo com as necessidades e a autorização da 

Câmara Municipal de Vitória (CMV) para o ano de 2015 

4.069/2014 
Para contratação de empresa especializada no fornecimento de 01 (uma) máquina fotográfica 

para uso do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória 

3.527/2013 

Solicitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

levantamento patrimonial dos bens móveis e imóveis e intangíveis, com cálculo de depreciação 

e vida útil dos bens e avaliação do patrimônio, dentre outras atividades 

1.779/2015 
Solicitação da Diretora do Departamento Financeiro e Contábil para proceder o encerramento 

do ano de 2014 no sistema contábil visando à prestação de contas ao TCE/ES 

11.900/2013 

Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de portas de 

alumínio natural fosco anodizado, conforme normas ABNT (próprio para ambiente litorâneo), 

em veneziana, para banheiros da Câmara Municipal de Vitória (CMV) 
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7.412/2013 

Solicitação para contratação de empresa especializada em impermeabilização para as lajes dos 

prédios que compõem o complexo da Câmara Municipal de Vitória: Palácio Attílio Vivácqua, 

Plenário Maria Ortiz e Ed. Paulo Pereira Gomes 

7.226/2014 

Solicitação para contratação de pessoa jurídica para fornecimento, sob demanda, de 

combustíveis (gasolina comum ou álcool), óleo lubrificante para motor 1.8 e 1.4 bicombustível, 

filtro de óleo, para abastecimento de 02 (dois) veículos da Câmara Municipal de Vitória (CMV) 

1.857/2015 

Solicitação para contratação em caráter emergencial de empresa para o fornecimento de 

equipamento Unidade DVR stand Alone 32 canais com software cliente incluso com prazo de 

garantia de no mínimo 12 (doze) meses, para o pronto restabelecimento dos serviços de 

monitoramento em toda a estrutura interna e externa da CMV 

1.910/2015 

Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de buquês de rosas e 

arranjos de flores que serão utilizados pelo Cerimonial da CMV na Sessão Solene em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher a ser realizado no dia 26 de março do corrente ano 

859/2015 

Solicitação da Vereadora Neuza de Oliveira para que a CMV subsidie passagens aéreas e 

hospedagem em hotel nos dias 06 e 07/04/2014 visando à participação da Dra. Neide Aparecida 

Titonelli em Audiência Pública com o tema “A implantação da Política Municipal de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS” 

540/2015 

Trata da prestação de contas referente à requisição de adiantamento de suprimento de fundos no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) emitida em 26/01/2015 com período de aplicação de 45 

dias a contar da data do depósito deste montante na conta corrente da Câmara Municipal de 

Vitória (CMV) 

6.673/2014 

Solicitação do Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) para renovação da 

garantia dos equipamentos (servidores e storage DELL) do Data Center da Câmara Municipal 

de Vitória 

9.768/2014 

Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos da marca 

Zênite: Orientação por Escrito em Licitações e Contratos, Revista Zênite Informativo de 

Licitações e Contratos, Lei  Anotada.Com – Contratação Pública e Web Licitações e Contratos 

2.873/2015 

Solicitação por parte da Diretoria de Tecnologia e Informática, momento em que encaminhou 

pedido para a Diretoria Geral, dizendo da necessidade de contratação, em caráter de urgência, 

de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos de reprografia, com 

manutenção 

1.993/2015 

Solicitação de reposição imediata disco rígido do servidor de armazenamento de arquivos 

(Storage Dell Equallogic PS4100)do através de compra emergencial, por parte do Diretor do 

Departamento de Tecnologia da Informação da CMV 

3.215/2015 
Ofício do Diretor do Departamento de Comunicação da CMV (DEC), solicitando serviço de 

mala direta para distribuição da revista Câmara Notícias 

11.841/2013 
Fornecimento e suporte técnico a certificados digitais, certificados digitais e-CPF A3 e mídias 

criptográficas portáteis (tokens) para o armazenamento de certificados digitais para a CMV 

613/2015 

O presente processo trata do 3° Encontro Internacional de Política Social / 10° Encontro 

Nacional de Política Social a ser realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2015 no Teatro da 

UFES nesta capital. O objetivo deste encontro é a atualização nas questões que dizem respeito à 

política social e ao capitalismo contemporâneo 

1.477/2015 
Solicitação para aquisição de 25 (vinte e cinco) assinaturas do Jornal A Tribuna para atender a 

esta Câmara Municipal de Vitória 

663/2015 

Solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção, limpeza, higienização 

dos reservatórios e troca de refis dos purificadores de água instalados na CMV, incluindo 

materiais e mão de obra conforme descrição no termo de referência 

4.072/2015 
Para aquisição de 21 (vinte e uma) assinaturas anuais do Jornal A Gazeta impressa/digital para 

atender a esta Câmara Municipal de Vitória 

3.646/2015 
Solicitação criação de comissão interna de trabalho da lavra Diretor do Departamento 

Legislativo desta CMV 

4.619/2013 

Contratação de prestação de serviços de atendimento informatizado, ativo e receptivo, por 

telefone e e-mail, prestados por uma central (CONTACT CENTER), para tratamento das 

demandas dos cidadãos relacionadas aos serviços prestados pela CÂMARA MUNICIPAL DE 

VITÓRIA, contemplando o fornecimento de infraestrutura física e tecnológica, instalações 

físicas, métodos e processos de trabalho e pessoal especializado nas áreas que compreendem os 

serviços a serem executados, conforme quantidades e especificações 

2.760/2015 Trata de nomeação/exoneração de servidores de Gabinete Parlamentar 
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668/2015 

Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e 

manutenção corretiva de persianas verticais em PVC nos setores e gabinetes da CMV conforme 

descrição no termo de referência 

9.767/2015 
Solicitação para contratação de serviços de leitura dos Diários Oficiais para os Procuradores 

Legislativos, bem como para a Câmara Municipal de Vitória 

5.848/2014 

Solicitação para contratação de empresa para prestação de serviços descontinuados de 

manutenção corretiva, com reposição e substituição de peças em sistemas de combate e 

prevenção ao incêndio e pânico e sistema de proteção contra descargas atmosféricas nas 

edificações da Câmara Municipal de Vitória 

4.652/2015 

Solicitação de participação do Servidor Ronyelsen Bastos Ferreira, matrícula 2811, no evento 

JOSCAD – Jornada Sul Capixaba de Direito nos dias 22 e 23 de Maio na cidade de Cachoeiro 

de Itapemirim 

2.096/2015 
Solicitação criação de comissão interna de trabalho da lavra Ilustre Vereadora Neuza de 

Oliveira endereçada ao Senhor Presidente desta Casa de Leis 

2.736/2015 

O presente processo teve origem, no ofício da Diretora de Gestão Administrativa (DGA) da 

Câmara, momento em que solicitou autorização para aquisição de material gráfico visando à 

reposição do Almoxarifado da CMV conforme Termo de Referência 

4.612/2015 
O presente processo teve sua origem no ofício do Procurador Geral da CMV ao Diretor Geral da 

Câmara solicitando a aquisição do produto MagisterNet 

172/2015 

O presente processo tem seu início a partir da solicitação de orientação pelo Departamento 

Financeiro e Contábil (DFC) da Câmara Municipal de Vitória (CMV) quanto à cobrança de 

Fatura (n° 6322) referente à passagem aérea comprada em nome do vereador Vinicius Simões e 

não utilizada pelo mesmo 

3.961/2014 

O presente processo inicia-se com a solicitação da Diretora de Gestão Administrativa da CMV 

para a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de porta de vidro com 

o sistema automático de abrir e fechar para a recepção do Edifício Paulo Pereira Gomes 

5.586/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação (CPL) da Câmara Municipal de Vitória (CMV) de autorização para participação dos 

servidores Cleber José de Miranda (matrícula 3372) e Eliana Nunes Vieira (matrícula 3562) no 

Curso Completo de Licitação e Formação de Pregoeiros a ser ofertado pela empresa DPCC nos 

dias 17 a 19 de junho de 2015 em Vitória 

2.747/2013 

O presente processo foi encaminhado à Controladoria Interna da CMV com a solicitação do 

Diretor Geral da Câmara Municipal de Vitória, requerendo análise da Minuta do 2° Termo 

Aditivo ao contrato 008/2013 (fls. 698) a ser firmado entre a CMV e a empresa Maxxiduto 

Leader Service Comércio Construções e Serviços Ltda-ME cujo objeto é a prestação de serviços 

de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de equipamentos de telefonia e fax prorrogando 

por mais 12 (doze) meses o referido contrato a contar de 17/06/2015 

4.292/2015 

O processo em epígrafe trata da prestação de contas referente à requisição de adiantamento de 

suprimento de fundos no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) emitida em 04/05/2015 

com período de aplicação de 45 dias a contar da data do depósito deste montante na conta 

corrente da Câmara Municipal de Vitória (CMV). 

3.276/2015 

O processo em epígrafe trata da solicitação de aquisição de material de expediente, suprimento 

de informática, utensílios de cozinha e material permanente com o objetivo de manter o nível de 

estoque do Almoxarifado da CMV para atender às necessidades dos Gabinetes e Departamentos 

desta Casa Legislativa 

5.593/2015 

O presente processo trata de solicitação para que a Câmara Municipal de Vitória subsidie a 

participação da Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, Vereadora 

Neuzinha de Oliveira, bem como do Servidor Efetivo desta Câmara - Analista Legislativo em 

Saúde Leonardo Ferreira Fontenelle (matrícula 6343) no 13° Congresso Brasileiro de Medicina 

de Família e Comunidade (CBMFC), a ser realizado no período de 8 a 12 de julho do corrente 

ano na cidade de Natal/RN 

2.736/2015 

O presente processo teve origem, no ofício da Diretora de Gestão Administrativa (DGA) da 

Câmara, momento em que solicitou autorização para aquisição de material gráfico visando à 

reposição do Almoxarifado da CMV conforme Termo de Referência às fls. 02/09 retificado às 

fls. 11/17 do processo 

2.865/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação do Diretor de Tecnologia da Informação da 

CMV para a contratação de empresa especializada em Outsourcing de Impressão de forma 

emergencial em 26/03/2015 
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6.738/2015 
O presente processo trata de contratação emergencial de serviço de locação de máquinas de 

reprografia e impressão para atender às demandas dessa Casa Legislativa 

3.022/2015 

O presente processo refere-se à solicitação da Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas 

(DGP) da CMV quanto à contratação de empresa especializada na emissão de seguro de 

acidentes pessoais para estagiários em atendimento ao inciso IV do artigo 9° da Lei Federal n° 

11.788/2008 

5.830/2015 

O processo em epígrafe trata da prestação de contas referente à requisição de adiantamento de 

suprimento de fundos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) emitida em 15/06/2015 com período 

de aplicação de 45 dias a contar da data do depósito deste montante na conta corrente da 

Câmara Municipal de Vitória (CMV) 

6.970/2015 

O processo em epígrafe trata de solicitação de autorização para contratação de empresa 

especializada para renovação do seguro total do veículo Doblò – FIAT – 1.8 – Total Flex, Ano 

de Fabricação e Modelo 2013. O seguro irá vencer em 30/09/2015 

6.138/2015 

O processo em epígrafe trata da solicitação para contratação de empresa especializada em 

manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado central e demais aparelhos de 

ar condicionado da CMV 

8.355/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação da Assessoria do Cerimonial da CMV para 

contratação de empresa para fornecimento de lanches e congêneres no atendimento à Sessão 

Solene “Dia do Cidadão Vitoriense” que será realizada pela Câmara Municipal de Vitória em 30 

de setembro do corrente ano 

8.770/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação 

(DTI) da Câmara Municipal de Vitória para contratação de empresa para aquisição de disco 

rígido para Storage Dell Equallogic PS 4100X 

9.168/2015 
O processo em questão trata de solicitação de progressão vertical para classe B de servidora 

efetiva estável 

4.719/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação 

(DTI) da Câmara Municipal de Vitória para contratação de empresa para renovação de licenças 

antivírus corporativo usadas nos computadores e servidores de serviços de TI 

8.339/2015 

O presente processo inicia-se com a inclusão de novo Termo de Referência (fls. 02/10 ratificado 

às fls. 12/16) ajustado visando à contratação de empresa especializada na locação de micro 

computadores para a CMV, elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) 

da Câmara 

6.731/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação do Departamento de Gestão Administrativa 

(DGA) para contratação de empresa especializada em manutenção corretiva nas cancelas 

eletromecânicas instaladas na CMV, conforme Termo de Referência 

11.531/2014 

O processo em questão veio à análise deste órgão de controle interno de ordem do Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vitória e trata de alteração no quadro de servidores 

efetivos desta Casa de Leis 

8.537/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação dos Vereadores Fabrício Gandini, Davi Esmael 

e Luisinho Coutinho para que a Câmara Municipal de Vitória custeie passagens aéreas e diárias 

para viagem à Brasília – DF no dia 27 de agosto com retorno no dia 28 de agosto do corrente 

ano, com o objetivo de pleitear junto ao Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade e 

conseguinte derrubada do veto presidencial à PEC que tornava menos injusta a cobrança de 

taxas de terrenos de Marinha 

4.977/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação da Direção de Gestão Administrativa (DGA) da 

Câmara Municipal de Vitória (CMV) para contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de conservação, asseio e limpeza, tratamento de piso, limpeza de 

fachadas, serviço de copa, preparo de café, com fornecimento de mão de obra, 

equipamentos/ferramentas, materiais de limpeza e higiene pessoal, material de consumo a serem 

fornecidos à CMV conforme Termo de Referência 

9.709/2015 

O presente processo trata-se de solicitação da Diretora do Departamento Financeiro e Contábil – 

DFC para que 02 (dois) servidores participem do V Seminário Internacional de Informação de 

Custos e Qualidade do Gasto no Setor público 2015 em Brasília/DF 

7.033/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação do Departamento de Gestão Administrativa, 

Setor de Patrimônio desta Casa de Leis, de devolução do veículo Kombi 2007 placa MQX8328 

(anexo I fls. 02) ao Município de Vitória por não ser mais vantajoso para a Administração da 

CMV permanecer com o veículo 

8.268/2015 O processo em epígrafe trata da prestação de contas referente à requisição de adiantamento de 



21 

PROCESSO OBJETO 

suprimento de fundos no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) emitida em 11/08/2015 com 

período de aplicação de 45 dias a contar da data do depósito em conta 

1.759/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação da Diretora do Departamento de Gestão 

Administrativa (DGA) da CMV para contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de marcenaria para fornecimento, montagem e instalação de portas lisas internas em 

madeira, já lixadas, seladas e pintadas 

9.313/2015 
O presente processo inicia-se com a solicitação da Assessoria do Cerimonial da CMV para a 

compra de bandeiras a serem utilizadas externa e internamente nas dependências da Casa 

10.214/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação do Diretor do Departamento de Tecnologia da 

Informação para contratação em “CARÁTER DE URGÊNCIA” por 180 dias do serviço de 

locação de microcomputadores e prestação de serviços, uma vez que o mesmo é fundamental 

para a continuidade dos serviços administrativos e legislativos da CMV 

8.878/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação de autorização para contratação de empresa 

especializada para confecção de carimbos, chaves e demais serviços referentes às portas, 

armários e gaveteiros desta CMV 

9.679/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação feita pelo Diretor do Departamento de 

Tecnologia da Informação da CMV de autorização para contratação de empresa especializada 

em serviço de provimento de acesso à Internet 

1.983/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação de autorização para contratação de empresa 

especializada para fornecimento de solução (equipamento, software, implantação, suporte e 

garantia) de armazenamento de dados para infraestrutura de tecnologia da informação, incluindo 

instalação, consultoria, configuração, customização, garantia e suporte técnico (8hx5d), 

compreendendo serviços de troca de peças e garantia conforme descrição contida no Termo de 

Referência 

9.709/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação da diretora do Departamento Financeiro e 

Contábil (DFC) da Câmara Municipal de Vitória (CMV) para que fossem liberados e custeados 

com despesas de passagem e diárias, funcionários de seu departamento para participar do V 

Congresso Internacional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público 2015 

promovido pela Escola de Administração Fazendária – ESAF no período de 07 a 09 de outubro 

do corrente ano em Brasília/DF 

10.508/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação feita pelo Assessor do Cerimonial da Câmara 

Municipal de Vitória para que seja providenciada a instalação do ar-condicionado de patrimônio 

4244 na sala sem/n° que hoje acomoda o Cerimonial, no segundo pavimento do Palácio Atílio 

Vivacqua 

9.329/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação feita pela Diretora do Departamento de Gestão 

Administrativa (DGA) desta Casa de Leis para contratação de empresa especializada em 

construção civil com o intuito de realizar as reformas necessárias nos prédios da Câmara 

Municipal de Vitória (CMV) conforme descrito e justificado no Projeto Básico que se encontra 

em anexo à inicial do processo às fls. 02/19 retificado às fls. 21/38 e fls. 101/117 constando em 

seu anexo A o custo referencial LABOR/CT UFES padrão IOPES junho/2015 

6.819/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação feita pela Diretora do Departamento de Gestão 

de Pessoas (DGP) da Câmara Municipal de Vitória (CMV) informando o vencimento dos 

contratos de fornecimento de vales transportes dos servidores e estagiários da CMV 

10.913/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação feita pela Diretora do Departamento de Gestão 

Administrativa (DGA) da CMV à Direção Geral (DGE) desta Casa Legislativa no sentido de 

contratar empresa especializada para revisão de 15.000 (quinze mil) quilômetros do veículo 

FIAT – Doblò Essence de propriedade da Câmara Municipal de Vitória. Informa que a bateria 

do veículo encontra-se com defeito não permitindo mais recarga, sendo assim, o veículo está 

parado no pátio 

501/2011 

O presente processo refere-se ao Contrato de Prestação de Serviços n° 023/2013 (fls. 

1287/1301) firmado entre a Câmara Municipal de Vitória (CMV) e a empresa Emporio Card 

Ltda – EPP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em administração e 

fornecimento mensal do benefício de auxílio alimentação através de cartão eletrônico/magnético 

para os servidores da CMV 

5.857/2011 

O presente processo refere-se ao Contrato de Prestação de Serviços n° 019/2011 firmado entre a 

Câmara Municipal de Vitória (CMV) e a empresa Telemar Norte Leste S/A, cujo objeto é a 

prestação de serviços de provimento de acesso à Rede Mundial – Internet para a Câmara 

Municipal de Vitória 
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6.818/2015 

O presente processo inicia-se com a solicitação da Diretora do Departamento de Gestão 

Administrativa (DGA) da CMV solicitando as devidas e necessárias providências quanto ao 

vencimento do Contrato de fornecimento de Vale Alimentação dos servidores desta Casa 

11.605/2015 

Solicitação de viabilidade jurídica para pagamento de diárias, por contratação direta, para o 

profissional que palestrará na abertura do Plano Municipal de debates acerca do Plano Diretor 

urbano da Cidade de Vitória 

9.329/2015 

Solicitação feita pela Diretora do Departamento de Gestão Administrativa (DGA) desta Casa de 

Leis para contratação de empresa especializada em construção civil com o intuito de realizar as 

reformas necessárias nos prédios da Câmara Municipal de Vitória (CMV) incluindo Reforma, 

Impermeabilização, Pintura de Fachada e Manutenção das esquadrias do Palácio Atílio 

Vivacqua e do Plenário Maria Ortiz 

11.888/2015 

Solicitação feita pelo Vereador Fabrício Gandini para que a Câmara Municipal de Vitória 

custeie passagens e hospedagem visando sua participação como membro do Conselho 

Municipal de Juventude do Município de Vitória na 3ª Conferência Nacional da Juventude 

como observador. O Vereador participará das atividades previstas na programação do evento, 

acompanhará as mesas de debates e fará discussões de interesse do Conselho supracitado 

3.688/2013 

Solicitação por parte da DGE de novo aditamento de Contrato com a firma Agape Assessoria e 

Consultoria Ltda, para prestação de serviços quais sejam: fornecimento de licença de uso, 

suporte técnico de sistema para gerenciamento de Processo Legislativo, sem o módulo de 

“Sistema Plenário Virtual” 

153/2012 

Solicitação por parte da DGE de novo aditamento de Contrato com a SMARAPD 

INFORMÁTICA LTDA, para prestação de serviços informatizados para esta CMV, quais 

sejam: fornecimento, licenciamento, implantação, manutenção e suporte de Sistema 

informatizado 

11.502/2015 Doação de obra de arte para esta CMV 

10.057/2015 
O presente processo inicia-se com a solicitação de aquisição de 100 (cem) unidades de cartão de 

proximidade para controle de acesso para a recepção da CMV 

4.2  ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A Controladoria desta CMV realizou várias Orientações Administrativas junto a 

Diversos Departamentos no que se refere aos seguintes assuntos: 

 Renovação e atualização de documentos de servidores da Casa;  

 Apresentação da Lotação dos Servidores Padrão SGP nas Portarias de 

Nomeação e Exoneração; 

 Montagem e Instrução dos Processos;  

 Modificação na Utilização da cota de postagem simples pelos Gabinetes 

Parlamentares da CMV; 

 Oferecer subsídios administrativos para melhorar a eficiência da Casa e 

proporcionar melhor adequação dos recursos disponíveis com as necessidades 

do serviço público. 



23 

4.3  DESPACHOS  

A Controladoria Interna da CMV realizou 4 (quatro) Despachos, referentes a 4 

(quatro) processos administrativos, quais sejam: 

PROCESSO OBJETO 

6.138/2015 Referente a contratação de Empresa de Ar-Condicionado 

11.531/2015 Referente a necessidade de mais profissionais Contadores nesta CMV 

10.531/2015 Referente a multa rescisória por parte de Vereador da CMV 

7.033/2015 Referente a devolução de inservíveis 

4.4  RELATÓRIOS 

A Controladoria emitiu ainda 6 (seis) relatórios orientativos conforme a seguir: 

PROCESSO OBJETO 

7.885/2014 
Solicitação do Diretor do Departamento de Comunicação da CMV a respeito da carga horária 

de servidor 

9.598/2014 
Nomeação do servidor Alexandre Baracho Rodrigues, matrícula 3037, titular do cargo de 

Procurador Legislativo em substituição à Pregoeira Oficial 

10.855/2014 
Trata o presente processo de solicitação de orientação porte do Diretor de Comunicação da 

CMV protocolado em 15/12/2014 a respeito de rotinas e necessidades do DEC 

719/2015 
Trata o presente processo de sugestão elaborada pelo Vereador Devanir Ferreira sobre a crise 

hídrica que se abate sobre o Brasil e o Espírito Santo em especial 

3.527/2013 

Trata o presente processo de solicitação de posicionamento deste Órgão de Controle Interno 

quanto às sugestões apostas em Despacho à fl. 1272 da servidora Derliene Pimentel Corrêa que 

é membro da Comissão de Avaliação de Bens Móveis da CMV 

3.424/2015 

Trata-se o presente de sugestão de consulta à Procuradoria Geral sobre o entendimento do 

Parecer/Consulta TC-016/2014 a respeito de utilização de superávit financeiro de anos 

anteriores no exercício de 2015 

4.5  ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS – PLANO DE AÇÃO PARA 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 

A Controladoria para o fim de cumprir o Plano de Ação para implantação do Sistema 

de Controle Interno, e não obstante o pleno funcionamento deste Órgão de CI - Controle 

Interno, é certo que, algumas das ações contidas no Cronograma de Implantação - artigo 6º 

Incisos I a IV da Resolução 227/2011, e  apesar de contarmos com apenas 02 (dois) 

Servidores lotados neste CI durante o ano de 2015, e dado a quantidade enorme de serviços, 

mesmo assim, foram elaboradas várias Instruções Normativas para o fim de cumprir do Plano 

de Ação acima destacado, sendo que, foram elaboradas outras  IN e ainda estão em fase 

conclusivas outras com o fim de  melhoria da gestão administrativa desta CMV, sendo que, os 

detalhamentos quanto as instruções normativas elaboradas e quais estão por elaborar estão 

lançadas no Relatório de Avaliação do Cumprimento do Plano de Ação do Sistema de 

Controle Interno.  
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5  DIREÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 

(DFRC) 

Marcio Emerenciano Esteves Barbosa 

Diretor de Fiscalização e Relações Comunitárias (em exercício) 

 

De acordo com a Lei Orgânica, a Câmara Municipal de Vitória (CMV) possui duas 

principais competências, como se pode observar: 

Art. 65 - É da competência privativa da Câmara Municipal: 

I- dispor sobre a organização das suas funções legislativas e fiscalizadoras; 

[...] 

XI - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 

administração indireta; 

Diante desta obrigação constitucional e do fato da CMV não possuir em seu 

organograma uma unidade administrativa específica para exercer sua função fiscalizadora, 

esta Legislatura instituiu a Direção de Fiscalização e Relações Comunitárias.  

 

A partir desta análise iniciou-se a concepção do Projeto Fiscaliza Vitória, sendo o 

primeiro passo a transformação da Assessoria de Relações Comunitárias (ARC) em Direção 

de Fiscalização e Relações Comunitárias (DFRC). Este ato se deu através da revogação das 

Resoluções nº 1.832/2005, 1.883/2011, 1.887/2011 e 1.900/2012 e a aprovação e publicação 

da Resolução 1.909/2013, que “Dispõe sobre a nova estrutura organizacional da Câmara 

Municipal de Vitória”, entrando em vigor a partir de 20/05/2013. Com a criação do 

Departamento, houve a formação da equipe de trabalho a partir de servidores já pertencentes à 

estrutura da Casa. 

 

Na perspectiva de articular e exigir ações junto ao Poder Executivo Municipal, o 

DFRC desenvolveu o Programa Fiscaliza Vitória, que, entre outros objetivos, procurou 

conhecer a realidade e as demandas dos serviços públicos prestados no munícipio. 

 

As primeiras questões pautadas para discussão e elaboração do conceito adotado no 

Programa foram: 

a) como fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Vitória? 

b) como envolver a comunidade? 
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c) como subsidiar o mandato dos vereadores com as informações obtidas no 

processo de fiscalização? 

d) como desenvolver este processo sem interromper o funcionamento dos 

equipamentos da PMV? 

5.1  PROGRAMA FISCALIZA VITÓRIA 

O Programa Fiscaliza Vitória visa atender ao cidadão, fiscalizando a qualidade dos 

serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Vitória. A fiscalização ocorre nos 

equipamentos públicos municipais nas áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, 

Cultura e Meio Ambiente. 

 

O programa foi concebido em uma perspectiva interativa possibilitando a 

participação efetiva dos atores sociais (vereadores, líderes comunitários, munícipes e 

gestores) na fiscalização dos serviços prestados pela PMV.  

 

Esboçadas as breves considerações sobre o histórico do Programa Fiscaliza Vitória, 

passamos à esquematização das fases do fluxo de trabalho. Esse esquema possibilita apontar 

de forma simples como se processa os desdobramentos do processo de fiscalização nos 

equipamentos públicos. 

Figura 1 - Fluxograma de demandas 

 
Fonte: Fiscaliza Vitória 

O procedimento de fiscalização dos equipamentos é realizado pela equipe do DFRC 

dentro de um cronograma sistematizado. Insta esclarecer que, apesar do Programa Fiscaliza 

Vitória possuir calendário próprio de visitas, as solicitações de demandas advindas dos 
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vereadores e das comunidades, registradas através do site www.fiscalizavitoria.com.br ou pelo 

telefone 162, são priorizadas e incluídas no planejamento de ações do programa.  

 

O fluxo de trabalho tem como entrada (input) as demandas dos atores sociais. Essas 

demandas são recebidas e encaminhadas para o sistema de dados para agendamento das 

visitas e divulgação no site. Após a divulgação do calendário, a equipe realiza o registro 

fotográfico do equipamento e aplica um instrumento de coleta (questionário) no responsável 

pelo mesmo. O questionário contempla as condições da infraestrutura, do funcionamento, dos 

recursos humanos e financeiros. 

 

No retorno de cada visita de fiscalização, a equipe elabora relatório com informações 

coletadas. Esse relatório gera um requerimento de informações que, após aprovação em 

plenário, é encaminhado oficialmente ao Poder Executivo e publicado no site para 

conhecimento dos munícipes. 

 

O Poder Executivo recebe e analisa os dados deste relatório para prestar 

esclarecimentos em relação às inconformidades que por ventura possam ter sido encontradas. 

Ao receber as análises feitas, o Poder Legislativo toma conhecimento e também as publicam. 

Caso a demanda tenha sido solicitada por algum munícipe, ele obtém o retorno através do site 

ou por telefone. 

5.1.1  Objetivos 

 Fiscalizar os serviços prestados nos equipamento pertencentes à PMV nas 

seguintes áreas: Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, Cultura e Meio 

Ambiente; 

 Aprimorar e estreitar a relação entre a CMV e a comunidade através do 

fortalecimento da participação popular; 

 Realizar visitas de fiscalização com a participação dos vários atores sociais: 

vereadores, lideranças comunitárias, munícipes, solicitantes e gestores dos 

equipamentos, mediante agendamento, exercendo assim uma fiscalização 

colaborativa em parceria; 

 Auxiliar e subsidiar as ações das Comissões Permanentes da CMV mediante a 

coleta e divulgação transparente de dados; 

http://www.fiscalizavitoria.com.br/
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 Ampliar a inserção da CMV no debate das políticas públicas municipais. 

5.1.2  Equipe 

Ao fim de 2015, a equipe do Departamento de Fiscalização e Relações Comunitárias 

(DFRC) era composta por 12 (doze) funcionários, sendo 7 (sete) servidores efetivos e 5 

(cinco) servidores comissionados, além de 1 (um) estagiário. A equipe possui as seguintes 

atribuições: Relações Comunitárias, Agendamentos, Visitas in loco, Setor Administrativo, 

Comunicação e Análise de Relatórios. 

a) Relações comunitárias: são realizadas por servidores que interagem com as 

lideranças dos bairros fazendo convites para participação das visitas, 

divulgando e representando o Programa Fiscaliza Vitória nos eventos e 

acompanhando as eleições das Associações Comunitárias para atualização de 

cadastros; 

b) Agendamentos: são realizados por servidores, contatando os responsáveis 

pelos equipamentos públicos a serem visitados, para confirmação da agenda 

proposta pelo setor administrativo; 

c) Visitas: são realizadas em duplas aos equipamentos. A equipe aplica os 

questionários aos responsáveis pelos equipamentos e realizam os registros 

fotográficos para elaboração dos relatórios; 

d) Serviços administrativos: compreendem o recebimento de solicitações via 

sistema, elaboração de questionários e elaboração de relatórios de visitas a 

serem encaminhados ao Poder Executivo, além de exercer toda a função 

administrativa do Departamento; 

e) Comunicação: realiza a divulgação dos serviços prestados à comunidade, 

atualiza o site e em parceria com o Departamento de Comunicação alimenta o 

site da CMV; e 

f) Análise de relatórios: consiste na análise dos aspectos quantitativos, 

qualitativos e, ainda, os que resultaram das observações realizadas pela Equipe. 

Após a conclusão da primeira e da segunda fase de coleta de dados, a equipe do 

Fiscaliza Vitória procede à consolidação dos dados para análise e discussão 

referente à realidade encontrada e posterior elaboração do relatório.  
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Desde 2015, esses servidores responsáveis pelo agendamento das visitas também 

acolhem as demandas realizadas através do tridígito 162. A mudança ocorreu quando a CMV 

interrompeu o contrato com a empresa que operava o tridígito; depois de um hiato de mais de 

2 (dois) meses, o tridígito foi incorporado à estrutura física da CMV. 

 

Com essa mudança na operação do tridígito 162, a contagem total de ligações foi 

interrompida, de forma que não é possível comparar esse número com o do relatório de gestão 

de 2014. O que foi mantido foi o registro das demandas propriamente ditas, que somaram 90 

(noventa) em 2015. Todas essas demandas se traduziram em visitas de fiscalização, conforme 

as considerações finais.  

 

Os 5 (cinco) analistas legislativos nomeados pela CMV no dia 12 de dezembro de 

2014 tomaram posse no dia 9 de janeiro de 2015. Enquanto o analista legislativo em 

engenharia civil foi cedido ao Departamento de Gestão Administrativa (DGA) para 

concentrar-se na infraestrutura da própria CMV, os demais analistas legislativos (finanças 

públicas, saúde, educação e serviço social) permaneceram lotados no DFRC, elaborando 

análises situacionais dos equipamentos municipais a partir dos dados oficiais e coletados pelo 

Fiscaliza Vitória. 

 

Assim como os relatórios das visitas de fiscalização, as análises situacionais são 

publicadas no site do Fiscaliza Vitória, possibilitando tanto aos vereadores quanto a toda a 

comunidade um debate qualificado da estrutura e do funcionamento dos equipamentos 

municipais de Vitória. Até o momento, foram publicadas análises situacionais dos 

equipamentos municipais da Região Administrativa I (Centro) e parte da Região 

Administrativa V (Praia do Canto). 

5.1.3  Divulgação do Fiscaliza Vitória 

Depois de a CMV participar do 7º Congresso da Associação Brasileira de Câmaras 

Municipais (ABRACAM), em novembro de 2014, o Fiscaliza Vitória já foi visitado por mais 

de 10 (dez) câmaras municipais brasileiras, além de outras entidades: 

a) Câmara Municipal de Aracruz (ES); 

b) Câmara Municipal de Pedro Canário (ES); 

c) Representantes da Câmara Municipal de Itapemirim (ES); 
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d) Câmara Municipal da Serra (ES); 

e) Câmara Municipal de Jataí (GO); 

f) Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG); 

g) Representantes da Câmara Municipal de Uberlândia (MG); 

h) Representantes da Câmara Municipal de Itajubá (MG); 

i) Câmara Municipal de Primavera do Leste (MT); 

j) Câmara Municipal de Aracajú (SE); 

k) Câmara Municipal de Teixeira de Freitas (BA); 

l) Representantes da Câmara Municipal de Curitiba (PR); 

m) Câmara Municipal de Paranaguá (PR); 

n) Câmara Municipal de Boa Vista (RR); 

o) Assembleia Legislativa de Roraima; 

p) Representantes da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas 

(ASTRAL); 

q) Presidente da União Nacional dos Taquígrafos do Brasil; e 

r) Representantes da Associação Argentina de Taquigrafia Parlamentar. 

Além de receber essas visitas de parlamentares e entidades interessadas no Fiscaliza 

Vitória, a CMV também divulgou a sua experiência de fiscalização para os milhares de 

participantes do 13º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, realizado 

em Natal (RN). 

5.1.4  Inovação na Gestão Pública 

Depois de estrear como semifinalista no prêmio Inovação na Gestão Pública do 

Espírito Santo (Inoves) em 2014, o Fiscaliza Vitória concorreu novamente em 2015. Desta 

vez, o Governo do Estado do Espírito Santo reconheceu o Fiscaliza Vitória como um dos três 

programas mais inovadores na categoria Participação e Controle Social, com uma pontuação 

43,8% maior do que a do ano anterior.  

5.2  RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 

O DFRC possui uma equipe responsável pelas relações públicas comunitárias que 

desenvolve um trabalho comprometido com a vida e o cotidiano das lideranças comunitárias, 

no contexto da articulação crescente dos movimentos sociais com o interesse público. É 
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realizado todo um trabalho para reforçar a importância da participação das lideranças 

comunitárias nas agendas de fiscalização. Além disso, a equipe realiza o cadastro das 

lideranças comunitárias e os mantém atualizado, na medida em que ocorrem as eleições dos 

movimentos populares. 

As demandas via telefone e/ou e-mail de lideranças comunitárias, no ano de 2015, 

foram tratadas de forma específica pela equipe do Departamento. Estas demandas geraram 68 

(sessenta e oito) ofícios que foram encaminhados para a Prefeitura Municipal, solicitando 

providências para as questões identificadas. 

5.3  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É particularmente importante assinalar a consolidação do Departamento como o setor 

responsável pelas atividades fiscalizadoras das ações do Poder Executivo, bem como 

articulador das relações desta Casa de Leis com as comunidades. O Programa Fiscaliza 

Vitória se desenvolve em etapas distintas, atentando para um processo planejado e 

subsequente por regiões administrativas. O levantamento dos dados foi planejado e executado 

obedecendo ao cronograma previamente definido pela equipe, que descreveu e estabeleceu as 

ações e prazos a serem executados, atendendo as especificidades de cada uma das etapas 

prevista. 

O Fiscaliza Vitória dedicou o ano de 2015 a avançar em seu segundo ciclo de visitas 

de fiscalização, que consiste em revisitar todos os equipamentos fiscalizados durante o 

primeiro ciclo, além de alguns que até então não tinham sido objeto do programa. Foram 

realizadas 295 (duzentas e noventa e cinco) visitas de fiscalização, das quais 205 (duzentas e 

cinco) seguiram o cronograma de fiscalização sistemática e 90 (noventa) foram realizadas 

mediante demanda (Tabela 1). Isso representa dezenas de visitas de fiscalização todos os 

meses, apesar do reduzido acesso ao agora único veículo operante da CMV. 

Tabela 1. Quantitativo de equipamentos municipais fiscalizados  em 2015 

Área 
Equipamentos 

fiscalizados 

Assistência social 12 

Cultura 4 

Educação 39 

Esporte 16 

Praças e meio ambiente 162 

Saúde 37 

Outros 25 

Total 295 
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Além disso, com o início das análises situacionais o Fiscaliza Vitória elevou mais 

uma vez o nível da atividade fiscalizadora da Câmara Municipal de Vitória, qualificando 

ainda mais a atuação do poder público. 
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6  DEPARTAMENTO LEGISLATIVO (DEL) 

Swlivan Manola 

Diretor do Departamento Legislativo 

6.1  ATIVIDADE LEGISLATIVA: ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2015 

6.1.1  Da Celeridade da Tramitação das Proposições 

Com as inovações introduzidas pela Resolução nº 1919/2014 (Regimento Interno), o 

Departamento Legislativo, visando aperfeiçoar a tramitação dos processos legislativos, em 

atenção ao Princípio da Celeridade, aplicou o regramento previsto no § 3º do art. 109 do R.I, 

que assim dispõe: 

Art. 109 (...) 

§ 3º Após análise da Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação, 

poderá a proposição ser analisada concomitante pelas comissões, a fim de cumprir o 

princípio da celeridade processual. 

A partir deste dispositivo regimental, o Departamento Legislativo reduziu o tempo de 

tramitação e aprovação dos projetos de lei que era em média de seis meses a um ano, 

passando a ser de, no máximo, três meses. 

6.1.2  Da transparência e publicação das atas aprovadas no plenário e nas comissões 

A partir da aprovação e publicação da Resolução nº 1941/2015, o Departamento 

passou a publicar no diário oficial da câmara, todas as atas aprovadas nas comissões 

permanentes e no plenário da Casa de Leis, o que trouxe transparência e eficiência nos 

serviços do departamento Legislativo, uma vez que o munícipe passou a acompanhar todas as 

ativadas plenárias, já que as atas aprovadas replicam todos os acontecimentos da sessão 

ordinária (demonstra desde frequência dos vereadores a tudo o que foi deliberado no plenário 

durante a sessão). 

6.1.3  Da votação eletrônica em todas as reuniões das comissões 

Outra inovação aplicada pelo Departamento Legislativo em consonância com o 

Departamento de Tecnologia da Informação, foi a votação eletrônica nas comissões, o que já 

ocorria nas sessões ordinárias agora acontecem nas reuniões das comissões permanentes e não 

permanentes, trazendo transparência e segurança jurídica para o processo legislativo. 
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6.2  CONCLUSÃO 

Ante o exposto, para consecução dos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, moralidade, eficiência e celeridade das proposições, além das 

inovações citadas para o ano de 2015, o departamento manteve as inovações adquiridas no 

ano de 2014. 

6.3  PRODUÇÃO LEGISLATIVA 

Relatório de atividades do Departamento Legislativo de 01/01/2015 a 31/12/2015 

Proposições 

legislativa 
Indic. 

Voto 

pesar 

Moçõe

s 

Voto 

Louvo

r 

Req. 

Plen. 

Proj. 

Dec. 

Legisl. 

Proj. 

ELO 

Proj. 

Res. 

Proj. 

Lei 

Veto 

total 

manti

do 

Apresen/Enc. 7.220 122 239 703 558 4 3 20 403 88 

Apresen/Publ. 0 0  0 0   0 0  0   0  0  0 

Aprov/Publ. 0 0  0  0  0 4   5  8  201  0 

Tramitando 0 0  0 0  0   0  0 12 202   0 

Outros 0 0  0  0  0 0   0 0   0  0 

Aprovado 7.220  12 239   703  58 4  3  8  201  0 

Rejeitado 0 0 0  0  0  0   0  0  90  0 

Sancionado 0 0 0  0   0  0 0   0  111 0  

Promulgado 
  

       4  5 8  38   0 

Vetos 0 0  0   0  0 0  0  0  0   88 

 

Atividades legislativas Total 

Exp. Externo 48 

Exp. Interno 137 

Oficios/Del 32 

Ofício/Lograd. 61 

Oradores/Lider 137 

Pauta Ord. Dia 137 

Transparência Todas as proposições 

Ata Taquigráfia 137 

Resumo Taquigr 137 

Atas Ordinárias 137 

Ata Sessão Extr. 8 

Ata Sessão Solene 0 

Ata Sessão/Posse 0 

Sessão Ordinária 

Transf. Especial 
5 

Autografos Lei 184 

Tribuna Livre 20 

Avulsos 531 

Aud. Pública 11 

Sessão Solene 10 
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6.4  SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES – SAC 

Relatório das Reuniões das Comissões Permanentes Realizadas nos Meses de 

Fevereiro a Dezembro/2015 

6.4.1  Comissão de Justiça, Serviço Público e Redação  

 47 reuniões 

 27 Reuniões Ordinárias 

 13 Termos de comparecimento de reuniões ordinárias 

 06 Reuniões Extraordinárias 

 01 Termo de comparecimento de reuniões extraordinárias 

 185 Matérias aprovadas com parecer pela constitucionalidade e legalidade 

 82 Matérias aprovadas com parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade 

 77 Vetos Mantidos 

 05 Vetos Rejeitados  

 25 Redações Finais  

 03 Arquivamentos  

6.4.2  Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis  

 11 reuniões 

 07 Reuniões Ordinárias  

 02 Termos de comparecimento de reuniões ordinárias 

 02 Reuniões Extraordinárias 

 47 Matérias Aprovadas 

 03 Matérias rejeitadas 

 01 Arquivamento 

6.4.3  Comissão de Finanças e Orçamento  

 29 reuniões 

 28 Reuniões Ordinárias 

 01 Termo de comparecimento de reunião ordinária  

 54 Matérias Aprovadas  
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 01 Matéria Rejeitada 

 01 Arquivamento 

6.4.4  Comissão de Obras e Serviços  

 06 reuniões  

 09 Matérias Aprovadas 

A reunião do dia 02 de dezembro contou com presença do Vereador Max da Mata, 

Sr. Anselmo Tozi, Diretor da Cesan Senhor Luiz Claudio Gerente de Coleta e Tratamento 

de Esgoto e Senhora Vanuza Gerente do Programa Se Liga na Rede, Ambos da Cesan 

para discutir sobre o Tema balneabilidade. 

6.4.5  Comissão de Ciência e Tecnologia  

 09 reuniões 

 08 reuniões ordinárias 

 01 termo comparecimento de reunião ordinária 

 05 Matérias Aprovadas  

 01 Matéria Rejeitada 

A reunião do dia 14 de julho contou com participação do Sr. André Gomide Porto, 

Diretor do CDV para debater o Tema: Parque Tecnológico na Cidade de Vitória. 

6.4.6  Comissão de Esporte e Lazer 

 10 reuniões 

 08 reuniões ordinárias 

 02 termos de comparecimento de reuniões ordinárias 

 13 Matérias Aprovadas 

6.4.7  Comissão de Saúde e Assistência Social 

 11 reuniões  

 07 reuniões ordinárias 

 04 termos de comparecimento de reuniões ordinárias 



37 

 29 Matérias Aprovadas  

 01 Matéria Rejeitada 

A reunião do dia 18 de novembro contou com a presença dos Representantes do 

COMASV Conselho Municipal de Assistência Social, Secretária Executiva do Conselho 

discutindo sobre o tema 10 anos de implantação do SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social 

6.4.8  Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres 

 10 reuniões 

 06 reuniões ordinárias 

 04 termos de comparecimento de reuniões ordinárias 

 12 matérias aprovadas 

6.4.9  Comissão de Políticas Urbanas 

 08 reuniões  

 06 reuniões ordinárias 

 02 termos de comparecimento de reuniões ordinárias 

 18 Matérias Aprovadas 

Na reunião do dia 07 de maio registrou a presença do Secretário Serginho de Sá, para 

dialogar acerca do tema Política de Regularização Fundiária no Município de Vitória. A 

reunião do dia 24 de junho contou com a presença da líder comunitária da região grande 

consolação, discutindo o Processo nº 5950/2014 sobre a formalização e Constituição da 

Região da Grande Consolação.  

6.4.10  Comissão de Proteção ao Meio Ambiente 

 09 reuniões 

 07 Reuniões Ordinárias 

 01 termo de comparecimento de reunião ordinária 

 01 Reunião Extraordinária 

 21 Matérias Aprovadas  
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A reunião do dia 15 de julho contou com a presença do Secretário do Meio Ambiente, 

Senhor Max da Mata e o Senhor Erailton Moresc representante da S.O.S Ambiental para 

discutirem sobre a formação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

A reunião do dia 23 de julho contou com a presença do Senhor Erailton Moreskc, 

representante da S.O.S Ambiental, para discussão da Emenda 147/2015. 

6.4.11  Comissão de Educação] 

 08 reuniões 

 07 reuniões ordinárias 

 01 termo de comparecimento de reunião ordinária 

 23 Matérias Aprovadas 

 01 Matéria Rejeitada 

A reunião do dia 10 de junho contou com a presença dos Professores, Fórum 

Municipal de Educação e também o Conselho Municipal de Educação, e a própria Secretaria 

de para que a Comissão pudesse ter acesso em primeira mão ao Plano Municipal de 

Educação. 

 

A reunião do dia 12 de agosto contou com a presença do grupo de bibliotecários da 

Prefeitura Municipal de Vitória para debater sobre carga horaria e salários. 

6.4.12  Comissão de Mobilidade Urbana 

 08 reuniões 

 06 Reuniões Ordinárias 

 01 termo de comparecimento de reunião ordinária 

 01 Reunião Extraordinária 

 29 Matérias Aprovadas 

 03 Matérias Rejeitadas 

A reunião de 01 de junho contou com a presença Secretario de Segurança, o Senhor 

Fronzio Calheira para debater sobre a máfia dos guinchos. 
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A reunião de 04 de contou com a presença do Senhor Fernando Repnaud Sub 

Secretario de Transito e Senhor Fernando Braga representando os ciclistas, e representantes 

da Ong União ciclistas do Brasil para discutir sobre temas na Comissão. 

 

A reunião de 06 de outubro contou com a presença do Sub Secretario de Transito 

Senhor Fernando Repnaldo para debater sobre o Integra Vitória. 

6.4.13  Comissão de Segurança Pública 

 09 reuniões 

 06 Reuniões Ordinárias 

 03 termos de comparecimento de reuniões ordinárias 

 08 Matérias Aprovadas. 

6.4.14  Comissão de Cultura e Turismo 

 10 reuniões  

 08 Reuniões Ordinárias 

 02 termos de reuniões comparecimento de ordinárias 

 07 Matérias Aprovadas  

 A reunião do dia 07 de abril contou com a presença do Senhor Leonardo Zanatelli 

Secretário Executivo da Secretária de Turismo, Trabalho e Renda representante responsável 

pela explanação sobre o tema Food-Trucks (comida de rua). 

 

A reunião do dia 07 de julho contou com a presença Senhora Berenice de Albuquerque 

da ABBTUR (Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo ) que 

debateu sobre vagas criadas para o cargo de Turismólogo sem concurso, deixando as vagas 

em aberto 

6.4.15  Comissão de Direitos Humanos 

 09 reuniões 

 06 reuniões ordinárias 

 01 Reunião Extraordinária 
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 03 Termos de comparecimento de reuniões ordinárias 

 19 Matérias Aprovadas 

Na reunião extraordinária do dia 02 de setembro houve discussão do Tema Escola da 

Vida contou com a presença do Sub Secretario de educação Sr. Michel Rossi Moscon.  

6.4.16  Mesa Diretora 

 08 reuniões 

 16 Matérias Aprovadas 
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7  DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (DDI) 

Cézar Juliano Curto Xavier 

Diretor de Documentação e Informação 

 

Este relatório apresenta um balanço sintético das atividades realizadas, e seu resultado, 

e em andamento do Departamento de Documentação e Informação no ano de 2015. Ao final 

estão descritas propostas para as projeções futuras do departamento. 

7.1  ATIVIDADES REALIZADAS 

 Nomeação do profissional aprovado em concurso com formação superior em 

Arquivologia; 

 Elaboração do diagnóstico situacional do Arquivo Geral da CMV; 

 Seleção, separação e higienização dos documentos prescritos passíveis de 

eliminação de acordo com a Tabela de Temporalidade de Documentos da 

CMV; 

 Digitalização dos processos de indicação que serão eliminados; 

 Avanço na execução do projeto “Câmara sem papel” com a conversão para 

documento eletrônico das tipologias documentais relacionadas à Audiência 

Pública, Justificativa de Ausência, Tribuna Livre, Exoneração e Nomeação, e 

Contratação e Rescisão de Estágio; 

 Elaboração de um projeto de reestruturação do arquivo; 

 Organização física provisória dos documentos do Arquivo Geral; 

 Estudo para adequação às diversas leis, decretos e normas arquivísticas 

obrigatórias às instituições públicas; 

 Início das conversas com o Arquivo Público Municipal para adequação às 

normas para eliminação dos documentos; e 

 Classificação inicial e acondicionamento de todos os Requerimentos, Projetos 

de Lei, Projetos de Decreto Legislativo e Projetos de Emenda a Lei Orgânica 

(aproximadamente 14.500 processos) em arquivamento intermediário na CMV. 
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7.2  RESULTADOS OBTIDOS 

 Maior conhecimento técnico e específico na área arquivística por meio da 

nomeação do arquivista; 

 Conhecimento da real situação do Arquivo Geral (quantidade em metros 

lineares de documentos armazenados, capacidade de armazenamento, 

condições de preservação, entre outros); 

 Redução no Arquivo Geral de 127 caixas (12,23 metros lineares de 

documentos) de processos de indicação que totalizam aproximadamente 

12.000 processos (estes já foram digitalizados). Embora ainda não tenham sido 

eliminados eles já estão aguardando a eliminação de forma provisória no 

arquivo permanente localizado no térreo. 

 Redução na produção de documentos em suporte “papel” através da conversão 

para documento eletrônico das tipologias documentais supracitadas; 

 Através dos dados coletados no arquivo, foi elaborado um projeto de 

reestruturação do arquivo adequado a real necessidade da CMV; 

 Com o estudo das normas arquivísticas e conhecimento por parte dos 

funcionários do departamento, pôde-se evitar erros com o trato dos 

documentos; e 

 Maior eficiência e velocidade na busca por Requerimentos, Projetos de Lei, 

Projetos de Decreto Legislativo e Projetos de Emenda a Lei Orgânica em 

arquivamento intermediário na CMV. 

7.3  ATIVIDADES EM ANDAMENTO 

 Revisão da Tabela de Temporalidade de Documentos que será aprovada por 

comissão específica; 

 Elaboração do Plano de Classificação de Documentos; 

 Elaboração do Manual de Gestão de documentos da CMV; 

 Criação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos; 

 Digitalização do restante dos documentos prescritos passíveis de eliminação 

para preservação do acesso ao usuário; 

 Inserção dos documentos digitalizados no Sistema de Gestão Eletrônica de 

Documentos da CMV; e 
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 Estudo para melhora do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos da 

CMV. 

7.4  PROJETOS FUTUROS 

 Adequação total às normas legais e aos padrões arquivísticos nacionais e 

internacionais; 

 Elaboração de um curso para adequação do Manual de Gestão de Documentos 

aos departamentos e gabinetes da CMV; 

 Eliminar os documentos prescritos para liberação necessária de espaço nos 

arquivos da CMV; 

 Execução do projeto de reestruturação do arquivo; 

 Elaboração de Instrumentos de Pesquisa (como catálogos, inventários) e 

disponibilização no site da CMV; 

 Elaboração de um formulário de acesso à informação de acordo com a Lei nº 

12.527/2011; 

 Elaboração de projetos culturais em parceria com a Escola do Legislativo; e 

 Colocar a estrutura física e lógica da Gestão Documental da Câmara Municipal 

de Vitória em padrão de excelência em capitais do Brasil, como São Paulo e 

Rio de Janeiro.  
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8  DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP) 

Cléber José de Miranda 

Diretor de Gestão de Pessoas 

 

O Departamento de Gestão de Pessoas executa a política de gestão de pessoal da 

CMV. 

Para tanto conta com 01 estagiário de nível superior, 04 assistentes administrativos 

efetivos e o Diretor do Departamento que também é servidor efetivo. 

 

Por se tratar de um Departamento ligado à rotina diária da Casa, não existem projetos 

ou mesmo grandes feitos realizados no ano. 

 

As folhas de pagamento mensal de servidores e vereadores, estagiários e a folha de 

rescisão totalizam cerca de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) em valores 

brutos. 

 

A apuração de INSS dos servidores comissionados, o IPAMV dos efetivos assim 

como a parcela patronal dessas contribuições previdenciárias está a cargo deste 

Departamento. Os valões são de aproximadamente R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais). 

A concessão de vale transporte assim como o vale alimentação faz parte das 

atribuições do DGP, da mesma forma que a expedição de certidões e declarações de tempo de 

serviço. 

O controle de direitos, vantagens, movimentações e o registro da vida funcional dos 

servidores está na rotina do DGP. 

 

A CMV conta hoje com 46 servidores efetivos, sendo que 01 está em licença sem 

vencimentos, 88 cargos comissionados de secretaria e até 300 cargos comissionados de 

gabinete que podem variar todos os meses. 
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O DGP ainda possui a responsabilidade pelo contrato do sistema de gestão 

SMARAPD no módulo de recursos humanos, o seguro dos estagiários e o contrato de vale 

alimentação. 

 

A emissão de todas as portarias de nomeação e exoneração faz parte da rotina diária 

do Departamento. 

 

Em dezembro/2015, através da Resolução nº 1.944/2015 foi pago o abano natalino 

extraordinário no valor de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) de maneira proporcional. O 

valor total foi da ordem de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) pagos no 

cartão de vale alimentação. 

 

O DGP faz a supervisão da frequência dos servidores através do sistema de captura 

biométrica de frequência diária. Nessa área, foram expedidos atos da presidência (Ato 029 e 

030/2015) alterando a rotina de concessão de banco de horas (possibilidade de compensação 

de horário).  

 

Além dessas medidas, foi editado o Ato da Presidência nº 34/2015 estabelecendo 

normas para confecção do Relatório Semanal de Atividades para os servidores liberados do 

ponto nos termos do Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual. 

 

Foi editada ainda a Resolução nº 1.945/2015 que regulamenta a substituição de 

servidores em férias (diretor e chefe de gabinete, licenças médicas e licença sem 

vencimentos). 

 

8.1  PONTOS DE PREOCUPAÇÃO 

 Melhorar o controle de frequência e o sistema de ponto; 

 Estabelecer critérios mais claros na concessão de banco de horas; 

 Implementar uma capacitação permanente para Chefes de Gabinete 

Parlamentar. 
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8.2  QUADRO DE PESSOAL 

 

Conforme informação prestada pelo DGP – Departamento de Gestão de Pessoas, A 

CMV contou em Dezembro de 2015 com o seguinte quadro de pessoal: 

 

 

Servidores 
Quantidade 

2014 

Quantidade 

2015 

Efetivos 28 46 

Comissionados de Gabinete 234 234 

Comissionados de Secretaria 88 88 

Cedidos de outros órgãos 15 17 

Eleitos 15 15 

Total 380 400 

 

Tendo em vista haverem sido aprovados em Concurso Público, 18 (dezoito) servidores 

foram nomeados em 12/12/2014. Sendo que esses servidores foram encaminhados à perícia 

médica e tomarão posse em 09/01/2015. O que justifica o número de servidores efetivos ser 

atualmente de 46 servidores. 
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9  DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI) 

Saul Josias Teixeira dos Santos 

Diretor de Tecnologia da Informação 

 

Inserido em quase todos os projetos idealizados para que a Câmara Municipal de 

Vitória cumpra sua missão junto à sociedade capixaba, o Departamento de Tecnologia da 

Informação (DTI), vinculado à Direção Geral, tem utilizado como norte às suas ações o 

grande esforço desta administração na realização de atividades que contribuam para uma casa 

mais sustentável e transparente.  

 

À luz dessas diretrizes de gestão, em 2015 foram entregues vários novos produtos e 

serviços dirigidos às áreas Legislativa, Administrativa, Recursos Humanos e de Comunicação 

da Câmara Municipal de Vitória, o que permitiu ao DTI a construção de um vasto portfólio.  

 

Também foram desenvolvidos produtos de caráter basilar, voltados para infraestrutura 

e melhoria de processos, com reflexos positivos sobre todos os usuários de informática da 

Casa. Sem contar os inúmeros serviços já existentes que precisaram ser mantidos com alto 

índice de disponibilidade, qualidade e segurança. 

 

Em recente levantamento realizado pelo DTI, 99,25% dos servidores da casa utilizam 

ou necessitam direta ou indiretamente dos serviços de Tecnologia da Informação em suas 

atividades.  

 

A magnitude desse índice impõe uma grande responsabilidade ao DTI e, para cumprir 

sua missão, o DTI tem direcionado esforços à revisão dos seus processos de trabalho e à 

gestão por projetos, procurando oferecer sempre mais eficiência, inovação e tempestividade.  

 

Ciente da importância da Câmara Municipal de Vitória para a sociedade capixaba e do 

impacto das ações do departamento nas atividades dessa casa de leis, foram reunidas neste 

relatório as principais realizações de Tecnologia de Informação do ano de 2015. São trabalhos 

que, em sua maioria, reforçam a transparência, a celeridade das atividades da Casa e a 

participação popular no Parlamento. 
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Os resultados produzidos certamente só foram possíveis devido a três fatores: o 

trabalho de uma obstinada equipe que acredita no que faz; a parceria e a integração com os 

demais setores e colaboradores da Casa e o apoio da alta administração. 

 

A esses, minha gratidão e meu respeito.  

9.1  AÇÕES DO DTI 

 Estruturação das atividades Plenárias com 96% dos documentos digitalizados; 

 Organização de atividades do DTI; 

o Atividades do Setor de Infraestrutura; 

o Atividades do Setor de Desenvolvimento; 

 Controle e gestão do sistema e equipamentos de acesso aos prédios CMV 

(catracas); 

 Controle e gestão de cotas de impressão; 

 Controle e gestão do link de acesso à internet; 

 Controle e gestão de cotas de telefonia; 

o 0800 – 162 (FiscalizaVitória); 

o 3345-4500. 

 Controle e gestão de equipamentos e dispositivos; 

o 192 microcomputadores usuários (Modelo all in one); 

o 5 microcomputadores desenvolvimento/performance; 

o 23 notebooks usuários; 

o 19 microcomputadores usuários (Itautec – patrimoniados); 

o 4 tablets. 

 Suporte e implementações dos sistemas desenvolvidos e administrados pelo 

DTI: 

o CMVNET; 

o Diário Legislativo; 

o CMVMAIL; 

o Site e Módulo de Gestão do Fiscaliza Vitória; 

o Aplicativo e Módulo de Gestão do Falcão VIX; 

o INTRANET (Sistema de Consulta e tramitação de Processos); 

o SMARAPD (Sistema de Gestão DGP e DGA). 



51 

9.2  AÇÕES DO ENTREGUES PELO DTI 

 WIRELESS Visitantes Auditório, Configuração e execução das ações de 

disponibilidade, com elaboração de Termo de referencia de dispositivos Acess 

Points, no DataCenter e Auditório; 

 WIRELESS Visitantes Andares Parlamentares, Configuração e execução das 

ações de disponibilidade, com elaboração de Termo de referencia de 

dispositivos Acess Points, no DataCenter e Andares; 

 Audiência Pública Online, Infraestrutura e suporte; 

 DIÁRIO LEGISLATIVO, Implementação e melhorias no processo de busca de 

arquivos; 

 JORNAL MURAL DIGITAL, Implementação e lançamento do endereço 

eletrônico e gerenciador de arquivos; 

 CÂMARA SEM PAPEL, Com implementação do sistema e início de produção 

de proposição de indicações 100% realizadas via sistema; 

 Controle de Acesso (catracas), ajustes no sistema de gestão de visitantes e 

aquisição de cartões de acesso;  

 CMVNET: 

o Implementação do módulo de gestão de Solicitações do Fiscaliza Vitória; e 

o Implementação do módulo de gestão de CERIMONIAL. 

 Política de Segurança da Informação da CMV, Elaboração para aplicação aos 

usuários e equipamentos; 

 WIRELESS Visitantes Plenário, Configuração e execução das ações de 

disponibilidade, com recursos já existentes, no DataCenter e Plenário; 

 CMVNET: 

o Implementação do módulo de gestão de Questionários do Fiscaliza Vitória; 

o Ajustes funcionais no módulo de gestão do Diário Legislativo; 

o Ajustes funcionais no módulo de gestão do Jornal Mural; 

o Ajustes funcionais no módulo de gestão do Fiscaliza Vitória; 

o Implementação do módulo de gestão do Falcão Vix; 

o Desenvolvimento do módulo de gestão Solicitações: 

 Cerimonial; 

 DGA 

 DGP 
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 DTI 

 Desenvolvimento do módulo de gestão da biblioteca Muniz Freire; 

 Desenvolvimento do módulo de gestão de conteúdos do novo Website 

CMV; 

 Desenvolvimento do módulo de gestão de inscrições do Café Digital. 

9.3  AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO PELO DTI 

 Novo Website CMV, Desenvolvimento e implementação; 

 Novo Sistema de Processo Legislativo, Desenvolvimento e implementação; 

 ESTRUTURA DE BACKUP - Ativação do acesso cloud (nuvem) para uso em 

contingência de todas as aplicações locais estruturadas na CMV. Em caso de 

um acidente critico, por exemplo, a queima de toda estrutura do DataCenter, 

nenhum serviço será interrompido. 

 Expansão do Storage (Unidade de armazenamento de arquivos), maior espaço 

em armazenamento para o Câmara Sem Papel e CMVMAIL; 

 Processo de contratação de locação de computadores, notebooks e serviços, 

análise de renovação do contrato vigente ou nova contratação; 

 Equipamentos do DataCenter, Renovação da Garantia; 

 Integração do sistema de processos com a PMV 

9.4  ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DTI EM 2015 

Local Quantidade 

DFC - Departamento Financeiro e Contábil - 5º Andar 143 

DFRC - Direção de Fiscalização e Relações Comunitárias - 3º Andar 122 

Gab. Ver. Fabricio Gandini - 4º andar 108 

Gab. Ver. Davi Esmael - 6º Andar 92 

Gab. Ver. Devanir - 4º Andar 90 

Gab. Ver. Namy Chequer - 3º Andar 81 

Controladoria Interna 80 

Gab. Ver. Serjão - 6a 71 

Gab. Ver. Vinicius Simões - 5º Andar 62 

Gab. Ver. Wanderson Marinho - 6º Andar 61 

DEC - Departamento de Comunicação 57 

Gab. Ver. Luiz Paulo Amorim - 5a 55 

Presidência - 8º Andar 53 

Gab. Ver. Neuzinha de Oliveira - 7º Andar 51 

Procuradoria - 8º Andar 49 

Gab. Ver. Luizinho Coutinho - 4a 48 

Gab. Ver. Reinaldo Bolão - 5º Andar 47 

Compras 45 

Gab. Ver. Zezito Maio - 7º Andar 45 
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Local Quantidade 

Gab. Ver. Luiz Emanuel - 6º Andar 43 

SAC - Serviço de Atendimento as Comissões - 1º Andar 43 

DGA - Departamento de Gestão Administrativa 39 

DDI - Departamento de Documentação e Informação 38 

DGP - Departamento de Gestão de Pessoas 35 

Gab. Ver. Rogerinho - 7a 32 

DEL - Departamento Legislativo 28 

DGE - Direção Geral - 8º Andar 28 

Gab. Ver. Max da Mata 26 

Gab. Ver. Marcelão - 4a 24 

CPL - Comissão Permanente de Licitações 21 

Cerimonial 19 

Corregedoria 19 

Almoxarifado 17 

DTI - Departamento de Tecnologia da Informação - 3º Andar 17 

Recepção 16 

Gab. Ver. Fábio Lube 13 

Assessoria de Segurança 10 

Ouvidoria 10 

Plenário 9 

DEL - Taquigrafia 8 

Arquivo 5 

SDG - Subdireção Geral - 8º Andar 5 

Serviços Gerais 4 

Escola do Legislativo 3 

Corredor em frente ao Plenário 1 

DTI - Anexo 1 

Patrimônio 1 

Total 1.875 

9.5  TIPOS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DTI EM 2015 

Serviço Quantidade 

Impressora 167 

Instalação de programa 92 

CPU 88 

Troca de cartucho 63 

Telefone 61 

Internet 59 

Não liga 50 

Erro 46 

Conta de usuário 46 

Erro no acesso 43 

Intranet 40 

Defeito 38 

Rede 36 

No break 33 

Scanner 31 

Sem acesso internet 24 

Reparo ou reinstalação de programa 23 

Mensagem de erro/Erro 22 

Cartucho/Toner baixo ou terminado 21 

Reestruturação 19 

Rede não funciona 16 
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Serviço Quantidade 

Fora da rede 16 

Monitor 15 

Assinador Digital 15 

Não imprime 14 

Acionamento de terceirizada 12 

Teclado 12 

Mouse 11 

Erro de acesso a sistema 10 

Configuração 9 

Estabilizador 7 

Senha 7 

E-mail 6 

Atolamento de papel 6 

Não acessa os servidores 4 

Reiniciar 3 

Mover maquina de OU 3 

Servidor 3 

Atualização 3 

Mudança 3 

Acesso área administrativa do site 3 

Permissão de acesso 2 

Roteador 2 

Desliga ou reinicia sozinho 2 

Notebook 2 

Excluir 2 

Televisão 2 

Instalar dispositivo 2 

Desinstalação de programa 1 

Recuperar 1 

Backup e formatação 1 

Memória 1 

Total 1.198 

9.6  REDUÇÃO DE CUSTOS MENSAL ALCANÇADA PELO DTI 

Tarefa R$/mês 

Administração de datacenter virtualizado 3.000,00 

Administração servidor do site/sistema processos/TV Câmara web 1.000,00 

Serviço de desenvolvimento de sistema de processos 10.000,00 

Serviço de transmissão da TV Câmara Web 400,00 

Serviço de hospedagem do site/sistema processos da CMV 400,00 

Administração do serviço de internet (acesso, filtros e perfis) 1.000,00 

Administração da solução de antivírus corporativo 800,00 

Administração de usuários e grupos de rede 800,00 

Administração do sistema de arquivos de rede e backup 1.200,00 

Administração de infraestrutura de banco de dados 1.500,00 

Infraestrutura, instalação e administração para acesso à rede sem fio 3.596,00 

Total 23.696,00 
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9.7  GESTÃO DE CONTRATOS 

 

Contratos ativos administrados pelo DTI 

 

Fornecedor Vigência Valor Global (R$) 

Ebalmaq Comércio e Informática Ltda - EPP 
5° termo aditivo - 

23/09/2015 
314.442,36 

Telemar Norte Leste S/A (Internet) 
3° termo aditivo - 

14/11/2015 
57.230,44 

Smarapd Informática Ltda 
1° termo aditivo - 

26/12/2015 
166.800,00 

Maxxiduto Leader Service Comércio Construções e 

Serviços Ltda - ME 

1° termo aditivo - 

17/06/2015 
150.000,00 

Telemar Norte Leste S/A (0800) 
1° termo aditivo - 

16/10/2015 
128.924,40 

Sollo Serviços de Call Center Ltda- EPP 
2° termo aditivo - 

17/10/2015 
161.111,04 

Vix Office Tecnologia Ltda – EPP 27/09/2015 11.500,00 

Ágape Assessoria e Consultoria Ltda EPP 
1° termo aditivo - 

13/11/2015 
106.900,00 

Telemar Norte Leste S/A (Telefonia Fixa) Contratação direta 84.028,08 
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10  DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DEC) 

Márcio Castro Lobato 

Diretor de Comunicação 

 

O Departamento de Comunicação é responsável pela assistência ao Presidente, à Mesa 

Diretora e aos Vereadores no seu relacionamento com os meios de comunicação, funcionando 

dentro de um conceito institucional.  

 

Compete ainda implementar a política de comunicação definida pela Mesa Diretora; 

articular eventos objetivando inserir a CMV no debate político sobre temas de relevante 

interesse público; providenciar a cobertura jornalística das atividades e atos de caráter público 

da CMV; agendar e coordenar as entrevistas e audiências do Presidente junto à imprensa 

local, preservando sua imagem e autoridade; prestar esclarecimento sobre a CMV, se 

autorizado pelo Presidente e ainda à atualização do site da CMV. 

 

Desta forma, em atendimento a essas funções durante o ano de 2015, o Departamento 

de Comunicação realizou: 

 acompanhamento e cobertura jornalística de sessões ordinárias, comissões, 

audiências públicas, comissões parlamentares de inquérito e sessões solenes;  

 elaborou releases, atendeu demandas de Imprensa e do “Fale Conosco”, criou e 

divulgou notas para a imprensa,  

 alimentou as mídias sociais e CMV Indoor com notas e posts sobre o trabalho 

legislativo; 

 produziu fotos e cópias em DVD das sessões plenárias; 

 produziu clippings diários 

 apurou, diagramou e elaborou edições semanais do Jornal Mural; 

 divulgou diariamente informações sobre a Ordem do Dia e principais projetos 

a serem apreciados (OD PRESS); 

 gerou filmagens de todos os eventos do Plenário. 

Segue abaixo o volume produzido por esse Departamento. 
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10.1  ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2015: 

10.1.1  Cobertura Jornalística 

 Acompanhamento e cobertura jornalística de sessões ordinárias: 138 sessões; 

 Acompanhamento e cobertura jornalística de reuniões de comissão: 165 

reuniões; 

 Acompanhamento e cobertura jornalística de audiências públicas: 46; 

 Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Solenes Especiais e 

visitas à empresas: 04. 

 

 

10.1.2  Imprensa 

 Elaboração de releases: 455; 

 Demandas de Imprensa: 54; 

 Demandas “Fale Conosco”: 73; 

 Notas para a imprensa: 18. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

Sessões Ordinárias Comissões Audiências Sessões Solenes 

Cobertura 



59 

 

10.1.3  Mídias Sociais e Indoor 

 Redes Sociais: 90 postagens; 

 CMV Indoor: 178 

 

10.1.4  Imagens e Vídeos 

 Imagens: produção de 16.600 fotos; 
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 Cópias de Sessões em DVD: 18; 

 Filmagens: 450 DVDs. 

10.1.5  Comunicação Interna 

 Clipping: 365 dias clipados; 

 Jornal Mural: 52 edições; 

 OD Press: 120 edições. 

 

10.2  ATIVIDADES EM ANDAMENTO: 

As atividades relacionadas acima são contínuas e permanecem sendo produzidas ao 

longo de 2016. 

10.3  CENÁRIO FUTURO: AÇÕES QUE MERECEM ATENÇÃO 

É importante propiciar um espaço maior de uso da memória do servidor da intranet, já 

que os arquivos de imagem como fotografias, filmes, posts do CMV Indoor e clippings 

produzidos diariamente ocupam mais espaço do servidor interno do que arquivos em Word. 
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11  DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (DGA) 

Fued Furtado Nemer 

Diretor de Gestão Administrativa 

11.1  ROTINA ANUAL 

 Contratação de empresa responsável pelo serviço de recarga nos extintores e 

serviços especializados para manutenção dos equipamentos de combate a 

incêndio; 

 Contratação de empresa especializada em chaves e carimbos; 

 Renovação do seguro do veículo Doblô; 

 Contratação de empresa especializada para serviços de vigilância armada; 

 Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza e conservação, 

utilizando-se a produtividade por área a ser limpa, sendo necessária a 

contratação de 8 (oito) auxiliares de serviços gerais, 1 (uma) copeira, 3 (três) 

artífices e 1 (um) encarregado; 

 Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva e 

preventiva de elevadores, com reposição de peças, componentes elétricos, 

eletrônicos e mecânicos, em 2 (dois) elevadores; 

 Pagamento dos Documentos Únicos de Arrecadação – DUA/DETRAN dos 

veículos da CMV (Doblô e Kombi); 

 Contratação de empresa especializada na manutenção, limpeza, higienização 

dos reservatórios e troca de refis dos purificadores de água, incluindo materiais 

e mão de obra; 

 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado central e demais 

aparelhos de ar condicionados, com fornecimento e substituição/reposição de 

peças, componentes e acessórios por outras novas e originais, exceto 

compressores;  

 Renovação de licenciamento de edificações do corpo de bombeiros; 

 Renovação do alvará de localização e funcionamento da PMV; 
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11.2  DEMAIS AÇÕES REALIZADAS - FINALIZADAS 

 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água existentes na CMV; 

 Aquisição de material gráfico para atender os Gabinetes/Departamentos e 

reposição de estoque; 

 Aquisição de material de expediente, suprimento de informática, utensílios de 

cozinha e material permanente; 

 Instalação e manutenção de persianas; 

 Revisão do veículo Doblô; 

 Contratação de empresa especializada no fornecimento e sua devida instalação 

de 01 (uma) porta de vidro com o sistema automático de abrir e fechar, 

realizado na entrada do Edifício Paulo Pereira Gomes; 

 Contratação de empresa especializada em construção civil, que realizou os 

serviços de impermeabilização das lajes da CMV, devido a problemas de 

infiltração; 

 Pintura interna de Departamentos e Gabinetes, realizados pelos funcionários da 

Braslimp; 

 Instalação de torneiras de bancada com fechamento automático de pressão em 

toda CMV, com intuito de economizar água; 

 Contratação de empresa especializada em conserto e manutenção de cancelas; 

 Recarga de cartões de vale transporte para atender serviços externos; 

 Serviços de Manutenção Predial coordenados pelo setor, realizados pelos 

artífices, tais como pequenos reparos estruturais, elétricos, hidráulicos, 

realização de soldas, reparos em mobiliários, etc; 

 Participação de 4 (quatro) servidores do setor no curso de Gerenciamento de 

Contratos da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP); 

 Participação de 3 (três) servidores do setor no curso de Elaboração de Termo 

de Referência da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP); 

 Participação de 5 (cinco) servidores do setor na Comissão de 

Acompanhamento de Patrimônio, Almoxarifado e Inventário da CMV; 

 Participação de 2 (cinco) servidores do setor na Comissão Especial para 

Elaboração do Projeto de Política de Acessibilidade da CMV; 
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 Participação de 1 servidor, designado como Coordenador do Geo-Obras, para o 

curso oferecido pela Escola de Contas do TCE-ES em Sistema Informatizado 

de Controle de Obras Públicas – Geo-Obras. 

11.3  DEMAIS AÇÕES REALIZADAS - EM ANDAMENTO 

 Aquisição e instalação de portas de madeira; 

 Entrega de bens patrimoniais inservíveis para a PMV; 

 Aquisição de compressores; 

 Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de divisórias; 

 Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil, para corrigir problemas 

de infiltração no Plenário, patologias nas paredes externas e pintura de fachada da 

CMV (iniciado em dezembro de 2015, término previsto para fevereiro de 2016); 

 Aquisição e instalação de 03 grades, para proteção do ar-condicionado do 

Plenário (iniciado em dezembro de 2015, término previsto para janeiro de 

2016); 

11.4  AÇÕES PREVISTAS PARA 2016 

Além as ações de Rotina Anual e das ações em andamento, com previsão de conclusão 

para 2016, merecem atenção as seguintes ações previstas para o próximo ano:  

 Pequenas obras para funcionamento do Plenarinho, Refeitório, Escola do 

Legislativo; 

 Ampliação do DGP e Arquivo; 

 Reforma dos banheiros do plenário e vestiário dos funcionários terceirizados; 

 Aquisição de mobiliário não disponível em estoque. 

11.5  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DGA - SETOR DE COMPRAS 

 Integração do Módulo de Compras do Sistema Smar com o Sistema de 

Contabilidade (SMARAM/SMARCP). 

 Processos de Compras tramitando de forma integrada com a contabilidade nas 

fases de reserva e empenho. Todos os processos de compra abertos em 2015 

tramitaram pela integração dos sistemas. 
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 Lotação de mais dois servidores efetivos para exercerem as rotinas do Setor de 

Compras (atualmente com três servidores efetivos lotados no setor, agregando 

mais agilidade). 

11.6  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DGA - 

PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO 

O setor de Patrimônio/Almoxarifado faz o acompanhamento anual de toda a 

movimentação patrimonial da Câmara Municipal de Vitória, além de fazer, na medida do 

possível, a manutenção de bens deteriorados. 

 

No que tange ao almoxarifado, realiza-se o controle de estoque através do sistema 

SmarAM. Todos os meses são calculados os balancetes para controle deste setor e da 

contabilidade; enviamos um relatório mensal para a Controladoria Interna, contendo os gastos 

de todos os gabinetes e departamentos desta Casa. No ano de 2015 foi criado um novo 

Almoxarifado, chamado “Almoxarifado de Serviço”, sendo obrigatório inserir neste setor, 

todas as notas fiscais relativas a serviços prestados a esta Casa. Somente após a inserção dessa 

nota no sistema, o Departamento Financeiro e Contábil consegue liquidar e realizar o 

pagamento da mesma. 

 

Além das atribuições rotineiras pertinentes ao setor, servidores do DGA- 

Patrimônio/Almoxarifado estão participando da Comissão de Acompanhamento de 

Patrimônio, Almoxarifado e Inventário. A Comissão tem como objetivo supervisionar, 

executar, controlar e avaliar todos os bens patrimoniais e estoque do almoxarifado da Câmara 

Municipal de Vitória, para atender as exigências anuais do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, assim como acompanhar e solucionar dúvidas em suas auditorias e implantar a 

depreciação dos bens da Câmara Municipal de Vitória, instituída através da Portaria 

026/2015. 
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12  DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL (DFC) 

Lia Márcia Marquezini Passos 

Diretora Financeira e Contábil 

12.1  APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta uma descrição sintética das principais ações e 

resultados realizados pelo Departamento Financeiro e Contábil da Câmara Municipal de 

Vitória no exercício de 2015. 

12.2  EQUIPE 

O Departamento Financeiro e Contábil da Câmara Municipal de Vitória, conta com 

uma equipe de 1 diretor Financeiro e Contábil, 1 analista legislativo – contador, 1 assistente 

administrativo, 1 assessor legislativo e 3 estagiários de Ensino Superior. 

12.3  PRINCIPAIS ROTINAS 

12.3.1  Pagamentos 

Sabemos que o pagamento é o momento após o fornecedor ter entregue o bem ou 

prestado o serviço contratado, devidamente atestados pelos gestores dos Contratos e inseridos 

no DGA/Almoxarifado, comprovado através da emissão dos BRM’s. Assim, se procede à 

verificação da regularidade fiscal através da emissão/recebimento das Certidões Negativas de 

Débitos. Contudo, procede-se a liquidação e emissão das Ordens Bancárias que são 

devidamente assinadas pela Diretoria Financeira Contábil e o Ordenador de Despesa e 

enviada ao banco. 

 

Informamos que este departamento realizou ao longo do exercício de 2015 diversos 

pagamentos de: 

 Dispensa de Licitação; 

 Inexigibilidade; 

 Licitações, e, 

 Contratos. 
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O total das despesas supracitadas durante o presente exercício foi de R$ 9.824.134,85. 

12.3.2  Conciliação bancária 

Diariamente, o Diretor Financeiro e Contábil emite os extratos bancários e verificando 

as emissões de ordem de pagamento, com os recebimentos de transferências financeiras e com 

os pedidos de aplicação e resgate de títulos financeiros, lançando-se então, a movimentação 

bancária no sistema contábil.  

 

Semanalmente, às sextas-feiras, o Assistente Administrativo e o Diretor Financeiro e 

Contábil elaboraram um relatório sintético com a movimentação bancária ocorrida durante a 

semana e o encaminharam aos gestores na DGE e na Presidência para acompanhamento. 

 

Mensalmente, no primeiro dia útil do mês, o Assistente Administrativo e o Diretor 

Financeiro e Contábil elaboraram um relatório analítico com a movimentação bancária 

ocorrida durante o mês anterior e o encaminharão aos gestores na DGE e na Presidência e à 

Controladoria Interna (CI) para acompanhamento. 

12.3.3  Aplicação financeira  

Todos os recursos recebidos pela CMV foram aplicados em títulos financeiros e seus 

rendimentos, após apuração, foram devolvidos à Prefeitura Municipal de Vitória (PMV).  

 

Diariamente, o Diretor Financeiro e Contábil fez o levantamento do montante 

necessário para honrar os compromissos financeiros da CMV e solicitou o resgate nas 

aplicações desse montante ao gerente bancário. O Diretor Financeiro e Contábil realizou o 

acompanhamento periódico das taxas de rendimento das aplicações financeiras, a fim de se 

obter a melhor rentabilidade dos recursos públicos sob a responsabilidade da CMV. 

12.4  GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 8.775/2014 fixou a despesa da Câmara Municipal 

de Vitória em R$ 27.875.136,00 (vinte sete milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e 

trinta e seis reais), para o exercício 2015;  
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Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias fixadas na Lei nº 8.775/2014, 

foram transferidos pelo Poder Executivo, em duodécimos, conforme prazo estipulado no art. 

168 da CRFB/88; 

 

Do montante orçamentário destinado a Câmara Municipal (R$ 27.875.136,00), foi 

empenhado R$ 26.731.576,38 (vinte seis milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e 

setenta e seis reais e trinta e oito centavos). Foi liquidado R$ 25.002.589,46 (vinte cinco 

milhões, dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Foi pago R$ 

25.002.589,46 (vinte cinco milhões, dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e 

seis centavos), conforme demonstrado abaixo. 

Tabela 2 - Demonstração da movimentação orçamentária 

DESCRIÇÃO VALOR 

Valor do orçamento 27.875.136,00 

Valor empenhado 26.731.576,38 

Valor liquidado 25.002.589,46 

Valor pago 25.002.589,46 

 

Informamos que: 

 A diferença entre o valor empenhado e o valor liquidado é exatamente o valor 

inscrito em restos a pagar não processados, que soma um montante de R$ 

1.728.986,92. Do total da despesa fixada, 95,89% foi empenhado e 89,69% 

foram liquidados e pagos. 100% das despesas liquidadas foram pagas, não 

restando valores a serem inscritos em restos a pagar processado. 

 Há uma despesa inscrita em restos a pagar não processado do exercício 2014, 

no montante de R$ 5.717,78 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e setenta e 

oito centavos). Até o fechamento do exercício de 2015 não havia sido pago, 

porque o fornecedor possui pendências em suas certidões negativas e a 

administração aguarda a regularização. 

12.5  GESTÃO FINANCEIRA 

As movimentações financeiras da Câmara Municipal de Vitória foram feitas em 

Instituições Oficiais, conforme LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88, 

conforme abaixo: 
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 BANESTES S/A – Conta nº 1.264.258; e 

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Conta nº 019-5. 

As contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência – RPPS - e do 

Regime Geral de Previdência – RGPS -, patronal e retida dos Servidores, foram recolhidas 

regularmente, conforme Lei 9.717/98, art. 1º, inciso II.  

Tabela 3 - Demonstrativos de repasses ao RGPS e RPPS - 2015 

TOTAL RETIDO TOTAL PATRONAL TOTAL PAGO 

1.076.562,63 2.526.763,64 3.603.326,27 

 

Tabela 4 - Restos a pagar – RGPS dez/2014 

RETIDO - DEZ/2014 
PATRONAL – 

DEZ/2014 
TOTAL PAGO 

TOTAL PAGO NO 

EXERCÍCIO 2015 

RGPS 

82.528,04 189.252,87 271.780,91 3.875.107,18 

 

Tabela 5 - RPPS - 2015 

TOTAL RETIDO TOTAL PATRONAL TOTAL PAGO 

1.076.562,63 2.526.763,64 3.603.326,27 

 

Foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento de impostos e 

contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela Câmara 

Municipal de Vitória, conforme LC 116/2003, art. 6º, Decreto Federal nº 3000/1999 e Lei 

8.212/91. 

 

Os registros e as demonstrações contábeis foram realizados de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade 

aplicadas ao setor público, conforme Resolução CFC nº 750/93 c/c NBC-T 16. 

 

Em obediência a LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/64, art. 4º, não foram realizadas 

despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais 

e/ou ilegítimas. 

 

Em obediência ao art. 60 da Lei 4.320/64, não foram realizadas despesas sem emissão 

de prévio empenho. 
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Os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal 4320/64 foram observados 

para realizar as liquidações das despesas empenhadas no Legislativo; 

 

Em cumprimento ao art. 62 da Lei 4.320/64, não houve pagamento de despesas sem 

sua regular liquidação. 

 

Em 15/01/2015, o Legislativo devolveu aos cofres da Prefeitura um montante de R$ 

1.312.319,82 (um milhão, trezentos e doze mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e dois 

centavos), referente a saldo financeiro do exercício anterior; 

 

Em 09/10/2015 a Câmara devolveu aos cofres da Prefeitura um montante de R$ 

205.543,08 (duzentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e oito centavos), referente 

a rendimentos de aplicações financeiras, apuradas nos meses de janeiro a agosto de 2015, nas 

contas da Câmara, movimentada nos bancos abaixo: 

 Banestes S/A – Conta corrente/aplicação nº 1.264.258;  e  

 Caixa Econômica Federal conta corrente/aplicação nº 019-5; 

O saldo financeiro disponível ao final do exercício 2015 é de R$ 1.262.271,24 (um 

milhão, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e vinte quatro centavos), 

que deverá ser devolvido ao Executivo, conforme orientação em Parecer Consulta do TCE-ES 

nº 16/2014. Os valores em conta corrente foram devidamente aplicados no decorrer do 

exercício 2015. 

 

Os saldos de rendimento de aplicação financeira, apurados nos meses de setembro a 

dezembro de 2015, somaram um montante de R$ 172.296,20 (cento e setenta e dois mil, 

duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos), que deverão ser devolvidos aos cofres do 

Executivo. 

12.6  LIMITES CONSTITUCIONAIS 

12.6.1  Limite de gasto com pessoal  

Todas as despesas com pessoal foram consideradas no cálculo do limite de gastos com 

pessoal, conforme art. 18 da LC 101/2000; 
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Os Relatórios de Gestão Fiscal foram elaborados quadrimestralmente, em observância 

às normas editadas pela STN e publicados nos prazos legais. 

 

Os limites de despesas com pessoal estabelecidos no artigo 20 da LC 101/2000, nos 

três quadrimestres do exercício 2015, foram apurados conforme abaixo. 

 

PERÍODO RCL DESPESA COM PESSOAL % sobre a RCL 

1º quad. 1.409.517.141,82 16.258.318,96 1,15 

2º quad. 1.287.980.556,94 17.271.893,90 1,34 

3º quad. 1.311.325.889,61 17.700.008,57 1,35 

 

Diante do quadro acima, nota-se que não foram praticados atos que provocaram 

aumento das despesas com pessoal, portanto não houve infringência ao art. 21 da LC 

101/2000. 

Nota-se também que as despesas com pessoal não excederam os 95% do limite 

máximo permitido para o Poder, portanto não houve infringência ao art. 22 da LC 101/2000. 

 

No exercício 2015 não houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração ou movimentação de contratação sem observância de saldo orçamentário. 

 

Os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram aos dispositivos contidos no 

§ 2º do artigo 29-A da CRFB/88. 

12.6.2  Despesa do poder com folha de pagamento 

A Câmara Municipal não gastou mais de setenta por cento de sua receita com folha de 

pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, conforme determina a 

Emenda Constitucional nº 25, em seu art. 29-A. 

Tabela 6 - Demonstrativo de gasto com folha de pagamento - 2015 

RECEITA DA CÂMARA DESPESA COM A FOLHA % 

27.875.136,00 15.178.455,65 54,45 

12.6.3  Limitação do subsídio em relação ao deputado estadual 

A Emenda Constitucional nº 25, em seu artigo 29, VI, “a” e “f” da Constituição 

Federal, limita o subsídio do Vereador ao subsídio do Deputado Estadual à vista de dois 
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fatores: número de habitantes do município e ao subsídio do Deputado Estadual. A Câmara de 

Vitória está limitada em 60%, uma vez que possui 355.875 habitantes. 

Tabela 7 - Demonstrativo da E.C 25 – art. 29, VI 

SUBSÍDIO DO DEPUTADO 

ESTADUAL - ES 

SUBSÍDIO DO VEREADOR - CMV % 

25.322,25 8.370,30 33,05 

12.6.4  Limitação de 5% das receitas municipais 

O art. 29, VII da Constituição Federal disciplina que o total da despesa com 

remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita 

orçamentária do município. 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO 

MUNICÍPIO 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO % 

1.867.035.400,00 1.322.852,81 0,070853 

12.7  REPASSE DO DUODÉCIMO 

12.7.1  Previsto - EC 25, Art. 29-A 

RECEITA PREVISTA % E.C 25 VALOR DO DUODÉCIMO 

1.414.613.579,00 5% 70.730.678,95 

OBS.: Fonte do valor da receita prevista para 2015: Prefeitura Municipal de Vitória – Processo 

7391/2014. 

12.7.2  Duodécimo realizado 

RECEITA PREVISTA  % REALIZADO VALOR DO DUODÉCIMO 

1.414.613.579,00 1,97 % 27.875.136,00 

OBS.: Fonte do valor da receita prevista para 2015: Prefeitura Municipal de Vitória – Processo 

7391/2014  

12.8  PRINCIPAIS ATIVIDADES 

12.8.1  Prestação de contas bimestral 

CIDADES WEB – Os relatórios bimestrais foram encaminhados e homologados no 

Tribunal de Contas nos prazos estabelecidos, conforme Resolução 247/2012, alterada pelas 

Resoluções 256/2013, 259/2013, 272/2014 e 282/2014 do Tribunal de Contas do Espírito 

Santo. 
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12.8.2  Prestação de contas quadrimestral 

LRFWEB – Os Relatórios de Gestão Fiscal foram enviados quadrimestralmente a 

Secretaria do Tesouro Nacional, através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 

Setor Público Brasileiro – SICONFI, com publicação. Os relatórios foram devidamente 

publicados e encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo através do 

Sistema LRF WEB, conforme Resolução 193/2003 do TCEES e suas alterações. 

12.8.3  Elaboração de proposta orçamentária 

Informamos que, no mês de junho, a Diretora Financeira e Contábil e o Analista 

Legislativo – Finanças Públicas, juntamente com os diretores dos demais departamentos da 

CMV, elaboraram a proposta orçamentária para o exercício seguinte, que foi submetida à 

aprovação da Mesa Diretora. 

 

A proposta orçamentária foi elaborada em consonância com a Constituição Federal; a 

Lei Federal nº 4.320/1964; a Lei Complementar nº 101/2000; o Plano Plurianual e a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do Município de Vitória; bem como atendendo a boa técnica 

orçamentária e a todas as determinações dos órgãos de regulamentação contábil, fiscal e de 

controle externo. 

12.8.4  Elaboração de relatórios gerenciais 

Mensalmente, após o encerramento contábil, o DFC elaborou relatórios gerenciais 

acerca da execução orçamentária da CMV e os encaminharam aos gestores na DGE e 

Presidência e à CI para acompanhamento dos mesmos. 

12.8.5  Prestação de conta anual 

Anualmente, segundo o calendário definido pelo TCE-ES, o Analista Legislativo – 

Contador recebe as informações do DGP, da CI, da DGE e do setor de Almoxarifado e 

Patrimônio, referentes ao resumo geral da folha de pagamento, relatórios de gestão, planos de 

auditoria e controle, e à movimentação anual do Almoxarifado e Patrimonial. Realiza as 

conferências com as informações registradas no sistema contábil, consolidando as 

informações dos diversos setores; promovendo o encerramento do exercício contábil, com as 

devidas inscrições em restos a pagar processados e não processados; emitindo as 
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demonstrações contábeis do exercício; e prepara os arquivos para o envio da prestação de 

contas anual em mídia digital ao TCE-ES, segundo as orientações e determinações vigentes à 

época. 
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13  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) 

Cléber José de Miranda 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

13.1  ATIVIDADES CPL 2015 

CONCORRÊNCIA  OBJETO 

001 Concorrência Locação de Computadores 

PREGÕES OBJETO 

001 Impermeabilização         

002 Passagens Aéreas 

003 Pintura                            

004 Portas de Alumínio  

005 Impermeabilização         

006  Pintura                             

007 Fornecimento de Combustível     

008 Passagens Aéreas                          

009 Instal. e Manut. de Persianas       

010 Fornecimento de Combustível    

011 Portas de Vidro 

012 Fornecimento de Combustível    

013 Instal. e Manut. de Persianas       

014 Material Gráfico Exclusivo ME-EPP 

015 Mat. de Exped. Inform. Coz. e Mat. Permanente 

016 Mat. de Exped. Inform. Coz. e Mat. Permanente  

017 OUTSOURCING de Impressão  

018 Limpeza e Conservação 

019 Locação de Computadores 

020 Prestação Serviços Ar Condicionado 

021 Carimbos e Chaves 

022 Solução Informática 

023 Acesso a Internet 

024 Construção Civil 

CONTRATOS OBJETO 

003  Portas de Alumínio 

004 Passagens Aéreas 

010 Jornal 

011 Magisternet 

013 Disco Rígido 

018 Fornecimento, instalação e manutenção Persianas 

020 Equipamento de Reprografia 

021 Disco Rígido 

022 Serviços de concerto e manutenção das cancelas eletromecânicas  

027 Instalação Ar Condicionado 

028 Chaves e carimbos  

029 Manutenção preventiva e corretiva Ar condicionado  

030 Equipamento, implantação, suporte e garantia de armazenamentos de dados 

ADITIVOS FORNECEDOR 

1º Termo  A TRIBUNA 

1º Termo  SIC (certificado digital) 

1º Termo  VALE ALIMENTAÇÃO Do Abono 

2º Termo  Maxxiduto (Manutenção Telefonia) 

2º Termo  Telemar 

3º Termo  DIO  

3º Termo  GVBUS  
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3º Termo  SETPES  

3º Termo  Smar – Sistema 

4º Termo  Manutenção ELEVADORES - 

4º Termo  TELEMAR 

5º Termo  SVA – Vigilância 

6º Termo  Correios 

6º Termo TVIX 

 


