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1. APRESENTAÇÃO 

Ao apresentar o presente relatório saliento que se trata do segundo relatório parcial, o 

relatório final é compilado pela Controladoria até 31 de março de 2017, desta Direção Geral, 

referente ao biênio 2015-2016, da Gestão da Mesa Diretora desta Casa de Leis, Presidida 

pelo Vereador Namy Chequer Bou Habib Filho. 

A partir de primeiro de janeiro de 2016 a administração deu continuidade a reestruturação 

dos contratos administrativos, bem como dos projetos de gestão, com a mesma proposta do 

exercício anterior, ou seja, sempre visando uma economicidade justificada no cenário 

financeiro do Município. 

Desta forma foi gerenciado sistematicamente e concomitantemente projetos, convênios e 

serviços diversos com características e exigências específicas visando à diminuição dos 

custos.  Esta foi uma alternativa encontrada para a administração em executar o mesmo 

valor total do orçamento de 2015 para 2016, ainda com a limitação de um percentual de 5% 

(cinco por cento) de remanejamento, dentro das rubricas aprovadas. 

Assim sendo, em cumprimento às disposições legais, esta Direção Geral estabeleceu alguns 

critérios de controle visando avaliar a suficiência da estrutura administrativa da Câmara, 

bem como as funções e funcionamentos dos departamentos e coordenações para um 

melhor funcionamento, com qualidade contribuindo na reflexão sobre estratégias de 

mobilização e gestão de recursos capazes de atender a diversidade dessas ações. 

Diretriz:  

Buscar resultados concretos e efetivos sempre proporcionando condições e exigências 

dentro do processo administrativo com o objetivo de reforçar os trabalhos legislativos, a 

partir do princípio da eficiência na administração da Câmara Municipal de Vitória. 

Integra a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Vitória - CMV, subordinada 

diretamente à Direção-Geral: 

- Escola do Legislativo Claudionor Lopes Pereira;  

- Centro de Memória;  

- Biblioteca Muniz Freire; 

- Assessoria de Fiscalização e Relações Comunitárias; 
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- CPL – Comissão Permanente de Licitação e Contratos; 

- Assessoria de Segurança; 

- Cerimonial. 
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ESCOLA DO LEGISLATIVO CLAUDIONOR LOPES PEREIRA, 

 CENTRO DE MEMÓRIA E BIBLIOTECA MUNIZ FREIRE 

 

Dentre as atividades administrativas desenvolvidas pela Escola do Legislativo no decorrer do 

ano de 2016, quando da posse da supervisão administrativa e pedagógica, destaca-se: 

avaliação da estrutura física para organização da Biblioteca Muniz Freire; diagnóstico e 

planejamento para estruturação da sede da Escola do Legislativo; resgate da história de 

criação da Escola; documentação e formalização dos seus atos. 

 
a) Avaliação da estrutura física para organização da Biblioteca Muniz Freire 

Durante o ano de 2016 foi realizado levantamento dos livros que se encontram no espaço 

físico da Escola do Legislativo, com o objetivo de sugerir àqueles que comporão o acervo 

bibliográfico da Biblioteca Muniz Freire. Foram localizados 2.003 livros com temáticas 

diversas, condições e datas de publicações variadas. Verificou-se que muitos desses livros já 

se encontravam na CMV antes da criação da Escola do Legislativo (Biblioteca) e outros foram 

doados em momento posterior à sua criação. A Escola, com objetivo de verificar a 

procedência dos livros, bem como a checagem patrimonial, encaminhou a solicitação para o 

setor responsável. O setor de Patrimônio fez a verificação e informou que nenhum dos livros 

constantes na listagem faz parte do patrimônio da Câmara (Proc. 4722/2016). 

 
Essas ações conjuntas possibilitaram iniciar um processo de estruturação e regulamentação 

da Biblioteca Muniz Freire, de modo a atender o disposto na Resolução nº 1.917/2013. 

 

Ações: 

- Contagem dos livros encontrados no espaço físico da Escola do Legislativo, totalizando 

2.003 exemplares diversos; 

- Separação preliminar do acervo, pois se pretende que o mesmo contenha livros, 

legislações, documentos impressos, obras de referência, periódicos, que estejam 

relacionados aos temas das Comissões Permanentes e Temporárias, departamentos e 

setores da Câmara Municipal de Vitória; 

- Abertura de processo administrativo (Proc. 4722/2016) para definir a destinação de parte 

dos livros identificados durante a triagem realizada. Tendo em vista que vários desses livros 
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não se encontram em condições adequadas de uso e/ou as temáticas não são adequadas ao 

propósito definido para o acervo. 

Necessidades Futuras: 

- Definir os livros que comporão o acervo da Biblioteca e a destinação dos demais; 

- Prover a Biblioteca do espaço físico necessário para o desenvolvimento de suas atividades; 

- Garantir profissional com formação específica para estruturação do acervo bibliográfico e 

administração da Biblioteca; 

- Definir profissional para trabalhar no atendimento direto aos servidores que acessam a 

Biblioteca; 

- Criar ato da presidência de regulamentação da Biblioteca. 

 
b) Diagnóstico e planejamento para estruturação da sede da Escola do Legislativo 

Foi realizado diagnóstico para identificar as competências e separar responsabilidades da 

equipe técnica, o que foi regulamentado por meio da Resolução 1.953/2016 (Regimento 

Interno da Escola do Legislativo Claudionor Lopes Pereira). Considera-se que as seguintes 

áreas de atuação são importantes para o adequado funcionamento da Escola do Legislativo: 

Coordenação Geral, Supervisão Administrativa, Supervisão Pedagógica, Recepção, Biblioteca 

e Centro de Memória. Cada área aqui definida tem responsabilidades específicas, que 

articuladas, permitem o alcance dos objetivos institucionais. 

Foi necessário, ainda, realizar diagnóstico para adequação do espaço físico da Escola do 

Legislativo Municipal Claudionor Lopes Pereira e da Biblioteca Muniz Freire para o 

desenvolvimento das atividades de capacitação dos servidores, agentes políticos e público 

externo. Tendo sido elencadas sugestões para otimização do espaço hoje ocupado pela 

Escola do Legislativo, adequação do Auditório Nenel Miranda para funcionamento dos cursos 

e eventos promovidos pela Escola e adequação dos mobiliários necessários para o regular 

funcionamento das atividades (OF. EL. 42/2016). Cabe registrar que há um processo aberto 

no setor de compras (Proc. 5129/2016) de análise quanto à possibilidade de realização de 

obras de adequação do auditório e Escola do Legislativo. 

Ações: 

- Diagnóstico que possibilitou a definição das competências necessárias à Coordenação da 
Escola do Legislativo; Supervisão Administrativa e Supervisão Pedagógica. 

- Diagnóstico sobre a estrutura física disponível para funcionamento da Escola do Legislativo; 
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- Planejamento quanto à necessidade de adequação do espaço físico da Escola do Legislativo; 

do Auditório Nenel Miranda e aquisição de mobiliários; 

- Abertura de processo administrativo (5129/2016) de adequação do auditório e espaço da 

Escola do Legislativo; 

- Início de diálogo com profissional efetivo da Câmara Municipal de Vitória (Arquivista) sobre 

o Centro de Memória. 

Necessidades Futuras: 

- Garantir espaço físico adequado para realização dos cursos promovidos pela Escola; 

- Garantir espaço físico adequado para o funcionamento administrativo da Escola; 

- Alocar os documentos do Setor do Arquivo que atualmente estão no espaço da Escola para 

outro local; 

- Dotar a Escola do Legislativo de profissional para atuar na recepção para atendimento 

direto ao público; 

- Regulamentar o funcionamento do Centro de Memória; 

- Definir profissional com competência para administrar o Centro de Memória. 

 

c) Resgate da história de criação da Escola do Legislativo (levantamento da legislação e das 

atribuições) 

Com a necessidade de organização da Escola do Legislativo, foi necessário o levantamento de 

toda a documentação existente desde sua criação, como legislações pertinentes, ofícios 

recebidos e emitidos, processos gerados, conferência de patrimônio. Tal levantamento 

permitiu avançar com as ações da Escola, repensando suas práticas. Os documentos foram 

organizados em diferentes pastas para facilitar a consulta e o controle. Dessa forma, reforça-

se a necessidade de sistematização para além da organização dos dados, pois através do 

acesso ao material, é possível refletir sobre as práticas desenvolvidas e repensá-las. 

Ações: 
- Levantamento de documentos já produzidos pela Escola do Legislativo; 

- Organização e sistematização dos documentos encontrados; 

- Registro e acompanhamento de processos. 
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Necessidades Futuras: 
- Incentivar a sistematização de tudo o que for produzido pela Escola do Legislativo; 

- Manter todos os documentos da Escola organizados; 

- Garantir destinação correta para os documentos que precisam ser despachados. 

d) Documentação e formalização de todos os atos da Escola do Legislativo 

Todas as ações desenvolvidas pela Escola do Legislativo, bem como documentos, têm sido 

formalizadas através de ofícios, abertura de processos e editais. Objetiva-se com isso garantir 

a transparência das ações e manter o histórico do setor. Entende-se que a realidade é 

transformação contínua e que é necessário garantir o acesso à informação, independente da 

equipe responsável. 

Ações: 
- Formalização dos documentos e ações desenvolvidos pela Escola do Legislativo. 
 
Necessidades Futuras: 

- Garantir continuidade no processo de formalização de toda ação desenvolvida pela Escola 

do Legislativo; 

- Garantir que os documentos formalizados permaneçam devidamente organizados na área 

administrativa da Escola. 

 
e) Execução dos projetos de cursos elaborados ou apoiados pela Escola do Legislativo 

(inscrições, certificados, material de apoio, etc.). 

Durante o ano de 2016, 20 (vinte) servidores da Câmara Municipal de Vitória se inscreveram 

para participar de cursos de instituições parceiras da Escola do Legislativo. Internamente, 

através de demanda da Administração desta Casa Legislativa, a Escola apoiou o curso de 

Libreoffice ministrado por servidores do Departamento de Tecnologia da Informação através 

de orientações pedagógicas, inscrições e entrega de certificados. O curso de Libreoffice foi 

ministrado para 108 (cento e oito) servidores. 

Ações: 

- Inscrições de servidores em cursos externos; 

- Apoio para capacitação interna sobre Libreoffice; 

- Divulgação de cursos através do e-mail institucional. 

Necessidades Futuras: 
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- Identificar possíveis instituições parceiras para oferta de vagas em cursos de curta e longa 

duração; 

- Fortalecer a divulgação contínua de cursos externos para os servidores da Câmara 

Municipal de Vitória. 

 
2) Readequação de Eixos de Trabalho 

No ano de 2016, a Escola do Legislativo concentrou boa parte de seus esforços na 

estruturação e na implementação administrativa e estrutural. Internamente, a Escola do 

Legislativo remodelou o seu Núcleo de Educação, integrando as ações dos demais núcleos de 

trabalho aos seus quatro programas de formação política e cidadã. Esse esforço permitirá um 

maior envolvimento de toda a equipe na construção e implementação de ações futuras. 

Ações: 

- Estruturação dos Programas da Escola do Legislativo com definição de seus objetivos. 

Necessidades Futuras: 

- Planejamento de ações de curto, médio e longo prazo com vistas a atender os objetivos dos 

programas específicos da Escola do Legislativo, principalmente em relação ao Programa de 

Capacitação de Agentes Políticos, Programa de Aproximação do Legislativo Municipal aos 

Ensinos Fundamental e Médio, e o Programa de Parceria com o Ensino Superior, 

Especialização, Mestrado e Doutorado. 

 
3) Levantamento das Demandas de Cursos aos Departamentos, Servidores e Parlamentares 

A Escola do Legislativo empenhada na realização de consulta às diretorias e setores da 

Câmara Municipal de Vitória sobre possíveis cursos de capacitação a serem realizados pela 

Escola do Legislativo, de modo a subsidiar o planejamento anual, realizou ampla consulta de 

opinião entre os servidores. A Pesquisa de opinião sobre capacitação e formação dos 

servidores da CMV, realizada pela Escola do Legislativo, ocorreu entre os dias 26 de abril a 06 

de maio 2016, com o envio de questionários para todos os setores, departamentos e 

servidores, resultando na participação efetiva de 129 servidores. 

 
A partir da análise dos dados, foi possível identificar as principais atividades executadas pelos 

servidores nos diferentes departamentos e setores da Câmara Municipal de Vitória, o que 

poderá subsidiar futuramente um mapeamento de competências, identificando as 

competências individuais e estabelecendo os níveis de complexidade. Partindo da concepção 
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de que as Competências individuais, aliadas a outros recursos formam as Competências 

Organizacionais, é necessário que a organização defina suas Competências essenciais, de 

acordo com seus objetivos e estratégias, e posteriormente estabeleça quais são as 

Competências individuais necessárias. Ademais, o mapeamento das demandas permitiu 

compreender as atividades que precisam ser aprimoradas e os principais treinamentos a ser 

desenvolvido pela Escola do Legislativo ou em parceria com outras instituições, o que foi 

considerado no planejamento para o ano de 2017. 

Ações: 

- Mapeamento de demandas de capacitação dos servidores da Câmara Municipal de Vitória. 

Necessidades Futuras: 

- Criar instrumentos de pesquisa para identificação de demandas de cursos de capacitação; 

- Criar mecanismos de avaliação contínua das ações desenvolvidas pela Escola do Legislativo; 

- Desenvolver mapeamento de competências de modo a subsidiar a elaboração do 

planejamento anual de cursos de capacitação. 

 
4) Elaboração do Regimento Interno (Resolução nº 1.953/2016) 

Durante o transcorrer do ano de 2016, o Regimento Interno da Escola do Legislativo foi 

aprovado (Resolução nº 1.953/2016). Trata-se de um documento que tem como função 

primordial normatizar o funcionamento interno e regulamentar todo o trabalho pedagógico, 

administrativo e institucional da Escola do Legislativo. O mesmo foi elaborado a partir de 

ampla pesquisa de instrumentos já existentes em outras instituições e reuniões internas. 

  
O Regimento Interno da Escola do Legislativo contempla das disposições preliminares; dos 

objetivos institucionais; da organização administrativa da Escola; das competências do 

Conselho Gestor, coordenação, supervisão administrativa, supervisão pedagógica; do Centro 

de Memória; da Biblioteca Muniz Freire; do conteúdo programático; do Programa de 

Capacitação Profissional; do Programa de Capacitação de Agentes Políticos; do Programa de 

Aproximação do Legislativo Municipal aos ensinos Fundamental e Médio; do Programa de 

Parceria com o Ensino Superior, Mestrado e Doutorado; do ingresso do aluno; das avaliações; 

dos cursos e eventos externos; do corpo docente e do corpo discente; da seleção interna do 

corpo docente; dos direitos e deveres; e disposições finais. 
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No aspecto pedagógico, o Regimento exprime a própria filosofia de ensino da instituição. 

Embora as questões relacionadas à metodologia aplicável estejam descritas prioritariamente 

no Plano Político-Pedagógico (PPP), ambos são documentos complementares para a 

realização do processo de ensino-aprendizagem. 

Ações: 

- Pesquisa de Regimentos elaborados por outras instituições afins; 

- Reuniões internas para discussão do texto preliminar e versão final; 

- Elaboração do Regimento Interno. 

Necessidades Futuras: 

- Garantir ampla divulgação do Regimento Interno entre os servidores do Legislativo 

Municipal; 

- Garantir que as normas previstas neste documento sejam efetivadas; 

- Permitir avaliações contínuas deste instrumento, atualizando-o sempre que se fizer 

necessário. 

 
5) Construção do Plano Político Pedagógico (PPP) 

A Escola do Legislativo elaborou no ano de 2016 o Plano Político Pedagógico (PPP), tratando-

se de um documento formal que reflete a linha pedagógica a ser adotada pela Escola, na 

condição de instituição de educação profissional mantida em ambiente de trabalho, 

destinada à promoção de educação continuada e ao permanente desenvolvimento de 

aptidões, em consonância ao que preceitua as normas e referenciais pedagógicos 

relacionados à construção educacional. Expressa uma proposta técnico-pedagógica com a 

perspectiva de determinar sua identidade como uma escola do legislativo comprometida 

com a formação política, cidadã e profissionalizante dos agentes do Poder Legislativo e da 

comunidade. 

 
O PPP apresenta-se, nesse contexto, como uma das principais referências para a dinâmica 

didático-pedagógica dos serviços educacionais que a Escola do Legislativo se propõe a 

oferecer em diferentes contextos de sua clientela interna e externa, de forma articulada à 

realidade na qual se insere e em sintonia com as necessidades de construção da cidadania 

brasileira. Trata-se, na espécie, de instrumento técnico-pedagógico, adotado com a mesma 

função do plano político pedagógico das instituições de ensino do sistema formal de 
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educação no Brasil. Tem por objetivo inicial estabelecer um planejamento, a partir de linha 

pedagógica de natureza norteadora, com o qual se pretenda trabalhar, no sentido de intervir 

na realidade existente, possibilitando, ao fim do processo, transformação da estrutura, a 

partir das ideias e do planejamento. 

 
Após elaboração do PPP, o mesmo foi colocado em consulta pública do dia 15 de julho a 05 

de agosto de 2016 para possíveis contribuições dos servidores do Legislativo Municipal. Após 

eleição do Conselho Gestor da Escola do Legislativo, que ocorreu em agosto de 2016, espera-

se que o referido documento seja aprovado em reunião extraordinária, conforme Art. 9º da 

Resolução 1.953/2016. 

Ações: 

- Desenvolvimento de pesquisa para elaboração do Plano Político Pedagógico; 

- Diagnóstico sobre o número de servidores efetivos, comissionados e requisitados em 

atuação na CMV, sua formação escolar, os anseios surgidos e as dificuldades encontradas na 

atuação prática; 

- Elaboração dos eixos temáticos; 

- Elaboração do Plano Político Pedagógico. 

Necessidades Futuras: 

- Aprovação do Plano Político Pedagógico pelo Conselho Gestor; 

- Garantir avaliação contínua do PPP e as atualizações necessárias. 

 
6) Criação de um Link Interno para Divulgação das Atividades da Escola do Legislativo 

Para fortalecer a integração da Escola do Legislativo com os servidores, foi criado um link na 

página interna da Câmara Municipal de Vitória, através de parceria com o Setor de 

Tecnologia da Informação. A criação do link possibilitou maior transparência das informações 

e publicidade das ações e atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo. Neste link é 

possível ter acesso aos documentos da Escola, editais e notícias. 

Ações: 

- Criação do link da Escola do Legislativo no portal interno da Câmara Municipal de Vitória. 

 

Necessidades Futuras: 

- Realizar divulgação interna do link criado no Portal do Servidor; 
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- Alimentar o link com informações e documentos da Escola do Legislativo; 

- Criar link no site da Câmara Municipal de Vitória para divulgação da Escola do Legislativo 

para o público externo. 

 
7) Eleição de Servidor Efetivo Representante do Corpo de Servidores da Câmara Municipal 

de Vitória junto ao Conselho Gestor da Escola do Legislativo 

Após aprovação do Regimento Interno da Escola do Legislativo, foi realizada eleição do 

Conselho Gestor, conforme estabelece a Seção I da Resolução 1.953/2016. O processo 

eleitoral para o membro do Conselho Gestor da Escola do Legislativo buscou consolidar os 

mecanismos de participação e democratização da gestão e fortalecer a autonomia da Escola 

do Legislativo. Considera-se que, ao pensar a lógica e as dinâmicas de participação, é 

fundamental repensar os processos de decisão e deliberação, a organização, os objetivos e as 

prioridades da instituição, a autonomia, e fundamentalmente, o papel dos diferentes 

sujeitos, bem como as estratégias para a implementação de processos coletivos de decisão, 

especialmente no âmbito do Conselho Gestor. 

 
Para o processo eleitoral, foi formada Comissão Eleitoral através da Portaria Interna nº 

016/2016. O edital de eleição foi divulgado no Diário do Legislativo Municipal, sendo que o 

período de inscrições foi do dia 25 a 29 de julho de 2016, com o total de 5 (cinco) inscritos. A 

eleição ocorreu no dia 08 de agosto de 2016 e contou com a participação de 247 servidores, 

totalizando 246 votos válidos e 01 voto nulo. O resultado final foi homologado no dia 26 de 

agosto de 2016. Cabe registrar que todo o processo foi divulgado através do jornal interno da 

Câmara Municipal de Vitória e link da Escola do Legislativo no Portal do Servidor. 

Ações: 

- Constituição de Comissão Eleitoral para realização do processo de escolha do servidor 

efetivo representante do corpo de servidores da Câmara Municipal de Vitória junto ao 

Conselho Gestor da Escola do Legislativo; 

- Eleição do servidor efetivo representante do corpo de servidores da Câmara Municipal de 

Vitória junto ao Conselho Gestor da Escola do Legislativo. 

Necessidades Futuras: 

- Estabelecer calendário anual de reuniões; 

- Efetivar os registros e formalizações das reuniões; 
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- Garantir que o Conselho Gestor exerça as competências estabelecidas no Art. 9º da 

Resolução nº 1.953/2016. 

 
8) Reestruturação da Biblioteca Muniz Freire 

A importância da reestruturação do espaço físico da Biblioteca Muniz Freire, através da 

análise da funcionalidade dos serviços, espaços e recursos existentes visando à identificação 

das necessidades e as proposições econômicas para o seu reaproveitamento e otimização 

foram elencados nos Ofícios de n° 42/2016 e nº 44/2016. Estes documentos descrevem, 

dentre outros aspectos, as necessidades de modificações e a criação de novos espaços, bem 

como a preocupação em seguir normas de adaptação de ambientes para o livre acesso de 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 
A princípio, as sugestões consideraram o espaço físico atualmente existente da Escola do 

Legislativo, no entanto, entende-se ser ideal que a Biblioteca tenha uma sala própria para 

suas atividades, considerando a necessidade de adequação da climatização do ambiente e 

normas próprias. Torna-se necessário profissional específico para organizar os processos de 

acesso, tratamento e uso da informação. Compreende-se, ainda, que as atividades da 

Biblioteca Muniz Freire podem estar diretamente articuladas ao Centro de Memória. 

 
Entende-se que os serviços e produtos da Biblioteca devem estar alinhados ao planejamento 

estratégico da instituição, utilizando e aprimorando os recursos disponíveis para pesquisas e 

divulgando-os junto ao seu público interno, por exemplo, alimentando banco de dados com 

os trabalhos acadêmicos dos servidores disponíveis na íntegra, resgatando a memória 

institucional, base de dados com vídeos produzidos pela Escola do Legislativo. Enfim, 

organizando e disseminando a informação institucional. 

Ações: 

- Avaliação quanto à necessidade de reestruturação/adequação do espaço destinado à 

Biblioteca Muniz Freire; 

- Levantamento dos livros existentes no espaço físico da Escola do Legislativo; 

- Separação preliminar do acervo, pois se pretende que o mesmo contenha livros, 

legislações, documentos impressos, obras de referência, periódicos, que estejam 

relacionados aos temas das Comissões Permanentes e Temporárias, departamentos e 

setores da Câmara Municipal de Vitória. 
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Necessidades Futuras: 

- Garantir espaço adequado para funcionamento da biblioteca institucional e conservação 

dos livros; 

- Definir os livros que comporão o acervo da Biblioteca e a destinação dos demais; 

- Prover a Biblioteca do espaço físico necessário para o desenvolvimento de suas atividades; 

- Garantir profissional com formação específica para estruturação do acervo bibliográfico e 

administração da Biblioteca; 

- Definir profissional para trabalhar no atendimento direto aos servidores que acessam a 

Biblioteca; 

- Criar ato da presidência de regulamentação da Biblioteca. 

9) Planejamento e Gestão da Escola 

Tendo em vista que o efetivo planejamento no setor público visa ao alcance da excelência na 

gestão pública, a Escola do Legislativo buscou iniciar processos de planejamento de suas 

ações para o ano de 2017. Foi elaborado planejamento orçamentário e planejamento dos 

cursos de capacitação. O primeiro considerou as necessidades de despesas com Serviço de 

Seleção e Treinamento; Coleções e Materiais Bibliográficos; Passagens para o País; Diárias no 

País; Assinatura de Periódicos e Anuidades; Outras Obras e Instalações; Mobiliário em Geral; 

Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto; e Equipamentos de Processamento de Dados (OF. 

EL. 42/2016). O segundo contemplou a formatação dos cursos por eixos do Projeto Político 

Pedagógico, com suas respectivas ementas, carga horária, custo e público. O planejamento 

contemplou a oferta de doze cursos, sete grupos temático, dez palestras, uma oficina, um 

workshop, dez encontros para discussão temática, um evento, com previsão para atingir um 

público de aproximadamente 1.840 servidores/agentes políticos/públicos externo (OF. EL. 

42/2016). No entanto, como a elaboração do planejamento foi anterior à aprovação da peça 

orçamentária da Câmara Municipal de Vitória, será necessário repensar e adequar o 

planejamento a nova rubrica orçamentária existente. 

 
Entende-se que o planejamento da Escola do Legislativo deveria estar inserido em um 

Planejamento Estratégico da Câmara Municipal de Vitória, que contempla os objetivos, 

estratégias e ações da organização. A partir disso poderia ser desenvolvido o planejamento 

tático da Escola, que é a decomposição dos objetivos definidos no planejamento estratégico. 
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Enquanto o nível estratégico é mais amplo e complexo, o nível tático é mais específico e está 

relacionado a uma área definida da organização. 

Ações: 

- Desenvolvimento de pesquisas sobre planejamento estratégico e cursos no âmbito do 

Poder Legislativo; 

- Elaboração do planejamento anual dos cursos para o ano de 2017; 

- Elaboração do planejamento orçamentário para o ano de 2017; 

- Elaboração do relatório anual de atividades. 

Necessidades futuras: 

- Aprovar o planejamento dos cursos para o ano de 2017 no Conselho Gestor; 

- Aprovar o relatório anual de atividades no Conselho Gestor; 

- Elaborar o Plano Tático da Escola do Legislativo; 

- Continuar investindo em mecanismo de planejamento e gestão, como o planejamento, 

planos, projetos, relatórios e reuniões. 

 
10) Elaboração da Minuta de Edital para Credenciamento de Docentes no Quadro de 

Instrutores da Escola do Legislativo 

O § 1º do art. 34 da Resolução 1.953/2016 estabelece que os servidores da Câmara 

Municipal de Vitória, desde que aprovados no processo de seleção, poderão integrar o corpo 

docente da Escola do Legislativo. Por sua vez, a Seção II (Da Seleção Interna do Corpo 

Docente), art. 36, estabelece que os critérios de seleção interna dos servidores para o 

ingresso no corpo docente da Escola do Legislativo serão definidos em edital específico, 

aprovado pelo Conselho Gestor. Desse modo, no transcorrer do ano de 2016 foi realizada 

ampla pesquisa para elaboração do edital de seleção para credenciamento de docentes, com 

a elaboração de uma versão preliminar. Reuniões internas estão sendo realizadas para 

elaboração da versão final. 

Ações: 

- Pesquisa sobre seleção para credenciamento de docentes; 

- Elaboração de versão preliminar do edital de seleção para credenciamento de docentes; 

- Reuniões internas. 

Necessidades futuras: 

- Definir versão final do edital; 
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- Aprovar edital de seleção no Conselho Gestor; 

- Nomear comissão específica para seleção dos docentes; 

- Elaborar instrução normativa interna sobre pagamentos dos docentes; 

- Formatar Curso de Formação de Instrutores (CFI). 

  
11) Elaboração do Ato de Horário Especial de Estudante 

Após aprovação do Regimento Interno, a Escola do Legislativo apresentou proposta de 

substituição de ato da presidência sobre o horário especial de estudante, que estabelece 

normas regulamentadoras das condições e procedimentos para a concessão de horário 

especial de estudante no âmbito do Poder Legislativo Municipal. O horário especial de 

trabalho será concedido ao servidor do Poder Legislativo Municipal matriculado em cursos 

regulares de ensino básico, técnico, tecnológico, graduação e de pós-graduação, de 

instituição reconhecida, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o 

horário do expediente do órgão, e desde que não acarrete prejuízo ao exercício do cargo. 

Ações: 

- Elaboração e publicação do ato da presidência nº 028/2016 sobre o horário especial de 

estudante. 

Necessidades Futuras: 

- Regulamentar a licença capacitação. 

12) Elaboração do Projeto do Curso Básico de Parlamentares 

Para execução no ano de 2017, a equipe da Escola do Legislativo formatou um curso básico 

sobre atividade parlamentar, tendo em vista a Resolução nº 1.943/2015. O curso tem como 

objetivo possibilitar o conhecimento, compreensão e interpretação do conjunto de 

disposições que disciplinam os procedimentos relativos ao Processo Legislativo e ao 

funcionamento administrativo da Câmara Municipal de Vitória. A proposta de curso 

considera a oferta de cinco módulos: Regimento Interno; Técnica Legislativa; Processo 

Legislativo; Comissões Permanentes, Temporárias e Parlamentar de Inquérito; Principais 

Questões Administrativas. 

Ações: 

- Formatação do Curso Básico para Parlamentares. 

Necessidades Futuras: 

- Garantir a execução do curso para início do próximo mandato legislativo.  
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ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 

 

A Assessoria de Fiscalização e Relações Comunitárias (AFRC) é a sucessora do Departamento 

de Fiscalização e Relações Comunitárias, que por sua vez sucedeu à Assessoria de Relações 

Comunitárias, conforme ato da Resolução nº 1952/2016. 

A AFRC abriga o programa Fiscaliza Vitória, pelo qual a Câmara Municipal de Vitória fiscaliza 

os equipamentos da Prefeitura Municipal de Vitória que prestam atendimento ao cidadão. A 

fiscalização é realizada através de visitas, que podem ser realizadas sistematicamente ou 

antecipada mediante o recebimento de reclamação sobre o equipamento. Cada visita inclui a 

aplicação de um questionário (específico para o tipo de equipamento) e um levantamento 

fotográfico. O programa publica os dados em sua web site, ao mesmo tempo em que os 

envia à Prefeitura Municipal de Vitória para manifestação, a qual é então publicada na web 

site junto aos dados propriamente ditos. Os dados coletados durante a visita também são 

utilizados (além de dados de outras fontes) por analistas da Câmara para a elaboração de 

relatórios de análise situacional, por região administrativa do município. 

O Fiscaliza Vitória dedicou o ano de 2016 a dar sequência ao 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 

149 (cento e quarenta e nove) visitas de fiscalização, das quais a maioria seguiu o 

cronograma de fiscalização sistemático preexistente, e outras foram realizadas mediante 

demandas avulsas. Isso representa dezenas de visitas de fiscalização semanais, muito 

embora alguns eventos, como a reestruturação organizacional da Câmara (que nos 

enquadrou como Assessoria), e contratempos no processo licitatório de combustível do 

veículo da CMV, comprometeram a expectativa de visitas para este ano. 

Tabela 1. Quantitativo de equipamentos municipais fiscalizados em 2016 

Área Equipamentos fiscalizados 
Assistência social 10 

Cultura 1 
Educação 27 
Esporte 4 

Praças e meio ambiente 90 
Saúde 17 

Total 149 
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CPL –COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PP EMPRESA OFERTA PREÇO ECONOMIA 

001/2016 
J e K Tecnologia e Info. Ltda EPP – 

Microcomoutadores  
R$  R$  R$ 

616.000,00 593.500,00 22.541,00 

001/2016 Eduardo Fadini Silvestre – ME - Notebooks  
R$  R$  R$ 

92.850,00 73.499,00 19.351,00 

001/2016 João Batista de Miranda Inf. – ME - Nobreaks 
R$  R$ R$ 

1.388,00 1.340,00 40 

002/2016 
Tvix comunicações – Ltda – Serviço de Filmagem 

para Legislativo 
R$  R$  R$ 

216.000,00 209.700,00 6.300,00 

003/2016 
Engecosta Comércio e Serviço EIRELI-EPP – Serviço 

Marcenaria 
R$  R$ R$ 

24.998,00 15.400,00 11.798,00 

005/2016 
Ágape Assessoria e Consultoria Ltda – Serviço 

Prestação de Serviço de Tecnologia 
R$  R$  R$ 

144.375,00 140.000,00 4.375,00 

006/2016 
Cescopel Atacado Dis. Ltda- EPP – Material de 

Expediente 
R$  R$  R$ 

22.799,36 14.400,00 8.954,96 

007/2016 Asterixco Telecom Ltda –ME –Catracas e Cancelas 
R$  R$  R$ 

33.600,00 11.950,00 22.000,00 

007/2017 
Solus Tecnologia em sistemas Ltda- EPP – Câmeras 

de Videomonitoramento 
R$  R$  R$  

36.000,00 23.950,00 13.230,00 

010/2016 
Self Tecnologia Comércio e Serviços Ltda-ME – Rede 

Sem-Fio 
R$ R$ R$  

15.568,00 10.080,00 5.488,00 

012/2016 
Alternativo Comercio e Serviço Ltda-ME – Material 

Gráfico 
R$  R$  R$  

35.308,80 34.800,00 508,8 

013/2016 Atuante Comércio Mag Store EIRELE-ME - Cadeiras 
R$  R$  R$  

32.200,00 32.095,00 105 

017/2016 Star – Vigilância e Segurança Ltda - Vigilância 
R$  R$  R$ 

325.178,88 311, 900,00 13.278,88 

008/2013 
Maxxiduto – Telefonia Fixa – Manutenção.                       

Aditivado em 2016 
R$ R$ R$ 

150.000,00 112.500,00 47.500,00 
TOTAL DA ECONOMIA NO PREGÃO          R$ 175.470,64 

 

RELAÇÃO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA NA CMV 

Nº DO 
CONTRATO 

Nº DO 
PROCESSO 

DATA EMPRESA SERVIÇO 

002/2012 9259/2011 
PRORROGAÇÃO A CONTAR 

DE 11/01/2016 
GVBUS TRANSPORTE 

003/2012 9259/2011 
PRORROGAÇÃO A CONTAR 

DE  11/01/2016 
SETPES TRANSPORTE 

013/2012 119/2012 
PRORROGAÇÃO A CONTAR 

DE  14/08/2016 
NACIONAL 

ELEVADORES 
MANUTENÇÃO 

008/2013 2747/2013 
PRORROGAÇÃO A CONTAR 

DE  17/06/2016 
MAXXIDUTO 

MANUTENÇÃO – EQUIP. DE 
TELEFONIA 

023/2013 501/2011 
PRORROGAÇÃO A CONTAR 

DE 01/01/2017 
VALE MAIS REFEIÇÃO 

002/2015 2547/2014 
PRORROGAÇÃO A CONTAR 

DE  25/02/2016 
TELEMAR TELEFONIA 

020/2015 2865/2015 
PRORROGAÇÃO A CONTAR 

DE 09/12/2016 
REPROS IMPRESSÃO 

024/2015 4977/2015 CONTAR DE 01/10/2016 BRASLIMP LIMPEZA 
029/2015 6138/2015 CONTAR DE 10/12/2016 CETEST MANUTENÇÃP AR 
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Nº DO 
CONTRATO 

Nº DO 
PROCESSO 

DATA EMPRESA SERVIÇO 

CONDICIONADO 

001/2016 11496/2015   CORREIOS CORRESPONDÊNCIAS 

002/2016 12423/2015   DIO PUBLICAÇÕES 

007/2016 11823/2015   TVIX FILMAGENS 

008/2016 12421/2015   ÁGAPE PROCESSOS LEGISLATIVOS 

011/2016 2947/2016   A TRIBUNA ASSINATURA 

012/2016 2946/2016   A GAZETA ASSINATURA 

016/2016 11.452/2014   ASTERIXCO 
MANUT. CÂMERAS E 

CANCELAS 

017/2016 11.452/2014   SOLUS MANUTENÇÃO CATRACAS 

019/2016 5276/2016   A GAZETA PUBLICAÇÕES ATOS OFICIAIS 

022 /2016 3999/2016   POSTO LDP COMBUSTÍVEL  

023/2016 5561/2016   STAR SEGURANÇA 

025/2016 7138/2016   DINAMICA INTERNET 

 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CMV-ES 
 

Presidente: Cleber José de Miranda  

Pregoeira: Márcia Ávila Lobo  

Membro: Eliana Nunes Vieira  

Membro: Edmilson Lucena Filho  

Membro: Laís Peixoto Rocha Couzi  

Membro: Ana Maria Uliana 
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CERIMONIAL 

Descrição Quantidade 

Sessões Solenes (Plenário Maria Ortiz) 26 

Audiências Públicas (Plenário Maria Ortiz) 23 

Reuniões das Comissões Permanentes - SAC  (Plenário Maria Ortiz) 213 

Reuniões dos Gabinetes Parlamentares (Auditório Nenel Miranda) 28 

Reuniões dos Partidos Políticos (Auditório Nenel Miranda e Plenário) 58 

Atividades da Escola na Câmara (Plenário Maria Ortiz) 10 

Reuniões dos Órgãos Externos  (CPV e Secretária de Saúde) 25 
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ASSESSORIA DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

 

À Assessoria de Segurança Legislativa realizou durante o exercício de 2016, o policiamento 

interno e externo das dependências da CMV, coornando sob a supervisão da Direção Geral, a 

Central de vídeo monitoramento, a Vigilância Patrimonial Terceirizada, bem como o controle 

e supervisão das recepções quanto ao acesso de visitantes e funcionários nas dependências 

desta Casa de Leis. 
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CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

À chefia de gabinete da presidência coordenou e organizou o gabinete, bem como a Direção 

Geral realizando atendimento, controlando a agenda do Presidente, mantendo contato com 

os departamentos, gabinetes parlamentares, servidores da CMV e público em geral, de 

forma a resolver antecipadamente os problemas administrativos.   

- Atos assinados pelo Presidente e publicados no Diário Oficial do Legislativo: 

31 (trinta e uma) Portaria Interna; 

45 (quarenta e cinco) Atos da Presidência; 

02 (dois) Atos da Mesa Diretora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estrutura das unidades administrativas da Câmara Municipal de Vitória compreende nos 

seguintes órgãos e departamentos: 

I - Gabinete da Presidência;  

II - Procuradoria Geral; 

III - Controladoria Interna e Transparência; 

IV - Direção Geral;  

V - Chefia de Gabinete da Presidência;  

VI - Assessoria do Cerimonial;  

VII - Assessoria de Segurança Legislativa;  

VIII - Escola do Legislativo 

IX - Assessoria de Fiscalização e Relações Comunitárias; 

X - Departamento de Tecnologia da Informação; 

XI - Departamento de Gestão Administrativa; 

XII - Departamento de Documentação e Informação; 

XIII - Departamento de Gestão de Pessoas;  

XIV - Departamento Financeiro e Contábil; 
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XV - Departamento Legislativo; 

XVI - Departamento de Comunicação.  

Desta forma, verifica-se que o presente relatório não apresenta todas as ações do exercício 

de 2016, buscando o fechamento o biênio 2015-2016, pois nesse momento estamos 

cumprindo apenas os termos contidos no artigo 35, inciso XXVI, do Regimento Interno – 

Resolução no. 1.919/2014. 

Assim sendo, a conclusão será efetivada no prazo final quando da prestação de 

contas/relatório de gestão, referente ao exercício de 2016, perante a Corte do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, previsto para o dia 31 de março de 2017. 

 

Rubens Sergio Rasseli 

Diretor Geral 
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2. DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL (DFC) 
Ricardo Ferreira Perini 

Diretor do Departamento Financeiro e Contábil 

2.1 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 2016. 

2.2 EQUIPE 

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

com uma equipe de 01 diretor Financeiro e Contábil, 01 analista legislativo – contador, 01 

assistente administrativo, 01 assessor legislativo e 02 estagiários de Ensino Superior. 

2.3 PRINCIPAIS ROTINAS 

2.3.1 Pagamentos 

Sabemos que o pagamento é o momento após o fornecedor ter entregado 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 2016 

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$ 

7.162.811,01 (sete milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e onze reais e um 

centavos). 

2.3.2 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. 

2.3.3 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. 
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2.4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 8.912/2016 fixou a despesa da Câmara 

Municipal de Vitória em R$ 27.872.000,00 (vinte sete milhões, oitocentos e setenta e dois 

mil reais), para o exercício 2016;  

Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias fixadas na Lei nº 

8.912/2016, foram transferidos pelo Poder executivo, em duodécimos, conforme prazo 

estipulado no art. 168 da CRFB/88; 

Do montante orçamentário destinado a Câmara Municipal (R$ 27.872.000,00), 

foi empenhado R$ 24.915.740,45 (vinte e quatro milhões, novecentos e quinze mil, 

setecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).  Foi liquidado R$ 24.360.895,16 

(vinte e quatro milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 

dezesseis centavos).  Foi pago R$ 24.360.895,16 (vinte e quatro milhões, trezentos e 

sessenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), conforme 

demonstrado abaixo. 

Demonstração da Movimentação Orçamentária  

 

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$ 554.845,29. Do 

total da despesa fixada, 89,39% foi empenhado e 87,40% foram liquidados e pagos. As 

despesas liquidadas foram pagas em sua totalidade (100%), não restando valores a serem 

inscritos em restos a pagar processado. 

Existem despesas inscritas em restos a pagar não processado do exercício 

2015, no montante de R$ 112.254,34 (cento e doze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 

DESCRIÇÃO VALOR

Valor Orçado 27.872.000,00

Valor Empenhado 24.915.740,45

Valor Liquidado 24.360.895,16

Valor Pago 24.360.895,16

Fonte: Elaborado pelo DFC em 22/03/2017 - SmarCP.

Quadro 1 - Resumo da Execução Orçamentária
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e trinta e quatro centavos).  Até o fechamento do exercício de 2016 não haviam sido pagas e 

deverão ser anuladas no exercício seguinte. 

2.5 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: 

 BANESTES S/A – Conta nº 1.264.258; e 

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta nº 019-5. 

2.5.1 Contribuições Previdenciárias  

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 e demonstrativos abaixo:  

Demonstrativos de Repasses ao RGPS E RPPS 

Regime Geral – 2016

 

MÊS SERVIDOR PATRONAL TOTAL

JANEIRO 90.813,32R$       208.935,85R$       R$     299.749,17 

FEVEREIRO 88.067,51R$       204.182,00R$       R$     292.249,51 

MARÇO 87.003,53R$       206.747,93R$       R$     293.751,46 

ABRIL 87.647,79R$       206.702,92R$       R$     294.350,71 

MAIO 88.649,02R$       208.888,77R$       R$     297.537,79 

JUNHO 87.074,44R$       209.179,79R$       R$     296.254,23 

JULHO 89.657,69R$       211.185,14R$       R$     300.842,83 

AGOSTO 91.005,50R$       212.466,22R$       R$     303.471,72 

SETEMBRO 91.475,64R$       212.134,28R$       R$     303.609,92 

OUTUBRO 88.141,43R$       206.631,55R$       R$     294.772,98 

NOVEMBRO 87.152,45R$       204.903,53R$       R$     292.055,98 

DEZEMBRO 88.630,36R$       287.209,82R$       R$     375.840,18 

13°SALÁRIO 65.616,97R$       65.616,97R$        R$     131.233,94 

Totais 1.130.935,65R$    2.644.784,77R$    3.775.720,42R$    

Quadro 2 - Demonstrativo dos Repasses ao Regime Geral de Previdência

RGPS

Fonte: Elaborado pelo DFC em 22/03/2017 - SmarCP.
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Regime Próprio – 2016 

 

 

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. 

2.6 As Demonstrações Contábeis 

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. 

MÊS SERVIDOR PATRONAL TOTAL

JANEIRO 20.875,01R$       41.750,02R$        R$      62.625,03 

FEVEREIRO 18.642,40R$       37.284,80R$        R$      55.927,20 

MARÇO 18.339,04R$       36.678,08R$        R$      55.017,12 

ABRIL 18.628,61R$       37.257,22R$        R$      55.885,83 

MAIO 17.911,42R$       35.822,84R$        R$      53.734,26 

JUNHO 19.528,11R$       39.056,22R$        R$      58.584,33 

JULHO 18.837,79R$       37.675,58R$        R$      56.513,37 

AGOSTO 17.456,11R$       34.912,22R$        R$      52.368,33 

SETEMBRO 17.388,32R$       34.776,64R$        R$      52.164,96 

OUTUBRO 17.298,79R$       34.597,58R$        R$      51.896,37 

NOVEMBRO 18.485,17R$       36.970,34R$        R$      55.455,51 

DEZEMBRO 17.892,31R$       35.784,62R$        R$      53.676,93 

13°SALÁRIO 8.959,55R$        17.919,10R$        R$      26.878,65 

Totais 230.242,63R$      460.485,26R$      690.727,89R$      

Quadro 3 - Demonstrativo dos Repasses ao Regime Próprio de Previdência

RPPS

Fonte: Elaborado pelo DFC em 22/03/2017 - SmarCP.
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Em obediência ao art. 60 da Lei 4.320/64, não foram realizadas despesas sem 

emissão de prévio empenho. 

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 28/07/2016, o Legislativo devolveu aos cofres da Prefeitura um montante 

de R$ 1.262.271,24 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e um 

reais e vinte e quatro centavos), referente a saldo financeiro do exercício anterior (2015); 

Em 29/12/2016 a Câmara devolveu aos cofres da Prefeitura um montante de 

R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), referente a saldo financeiro do 

exercício de 2016, assim como, o montante de R$ 464.447,42 (quatrocentos e sessenta e 

quatro mil, quatrocentos e quarenta a sete reais e quarenta e dois centavos), referente aos 

rendimentos de aplicações financeiras, apuradas nos meses de janeiro a novembro de 2016, 

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 2016 é de R$ 1.323.540,69 

(um milhão, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove 

centavos), que será 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 2016. 

O saldo de rendimentos de aplicação financeira, apurado no mês de 

dezembro de 2016, somam um montante de R$ 41.002,61 (quarenta e um mil, dois reais e 

sessenta e um centavos), que deverá ser devolvidos aos cofres do Executivo. 
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2.7 LIMITES CONSTITUCIONAIS 

2.7.1 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; 

 

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: 

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 2016 não houve concessão de qualquer vantagem ou aumento 

de remuneração ou movimentação de contratação sem observância de saldo orçamentário. 

2.7.2 Despesa do Poder com Folha  

A Câmara Municipal não ultrapassou o limite de 70% (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. 

 

Valor %/RCL Valor %/RCL Valor %/RCL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 1.321.513.429,79 100,0% 1.319.639.233,68 100,0% 1.332.038.010,61 100,0%

LIMITE MÁXIMO 

(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
79.290.805,79 6,00% 79.178.354,02 6,00% 79.922.280,64 6,00%

LIMITE PRUDENCIAL 

(parágrafo único do art. 22 da LRF)
75.326.265,50 5,70% 75.219.436,32 5,70% 75.926.166,60 5,70%

LIMITE DE ALERTA 

(inciso II do §1º do art. 59 da LRF)
71.361.725,21 5,40% 71.260.518,62 5,40% 71.930.052,57 5,40%

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP 18.253.961,21 1,38% 18.363.744,17 1,39% 18.459.912,31 1,39%

Quadro 4 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal - DTP / RCL

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - RGF - 1º, 2º e 3º Quadrimestres

1.º Quadrimestre 2.º Quadrimestre 3.º QuadrimestreDTP e Apuração do Cumprimento 

do Limite Legal
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Demonstrativo de Gasto com Pessoal e Encargos Sociais 

 

 

2.7.3 Limitação de 5% das Receitas Municipais para Pagamento de Subsídios 

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. 

 

2.8 REPASSE DO DUODÉCIMO 

 

2.9 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. 

  

R$ 1,00

ORÇAMENTO 

DO LEGISLATIVO

DESPESA 

COM PESSOAL %

27.872.000 15.713.612 56,38%
Quadro 5 - Demonstrativo de Gasto com Pessoal

Fonte: SmarCP - CER07700 - Situação Atul da Despesa e Histórico da Despesa

R $ 1,00

RECEITA 

PREVISTA

TOTAL DA 

REMUNERAÇÃO
%

1.572.652.529 1.498.005 0,095%
Quadro 6 - Comparativo Receita x Despesa Total com Subsídios

Fonte: SmarCP e DFC 22/03/2017.

RECEITA PREVISTA % E.C 25
VALOR DO 

DUODÉCIMO

Limite máximo - 5,00% 78.632.626,45

Repasse realizado - 1,77% 27.871.999,92

Quadro 7 - Demonstrativo do Repasse do Doudécimo

Fonte: Elaborado pelo DFC em 22/03/2017 - SmarCP.

1.572.652.529,00
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2.10 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. 

2.11 ELABORAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

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. 

2.12 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS 

Mensalmente, após o encerramento contábil, o DFC elaborou relatórios 

gerenciais acerca da execução orçamentária da CMV. 

2.13 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA 

Anualmente, segundo o calendário definido pelo TCE-ES, o DFC 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 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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3 PROCURADORIA GERAL 

Segue abaixo a relação das atividades desenvolvidas pela Procuradoria da 

Câmara Municipal de Vitória – ES, no ano de 2016: 

a) Pareceres administrativos: 245(duzentos e quarenta e cinco).  

b) Manifestações em ações judiciais(ADI): 22(vinte e dois).   

c) 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. 



 
 

36 
 

Relatório de Gestão 2016 
 

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 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

 

O presente relatório enumera algumas das principais realizações do Departamento de Tecnologia da 

Informação (DTI) ao longo de 2016. 

Figuram entre elas projetos concluídos, produtos e sistemas entregues aos usuários, dados sobre 

evolução dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

Apresentação 

 

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.  

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 2016. 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. 

Ações do DTI 

• Estruturação das atividades Plenárias com 96% dos documentos digitalizados; 

• Organização de atividades do DTI; 

 - Atividades do Setor de Infraestrutura; 

 - 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; 

 - 3345-4500 

• Controle e gestão de equipamentos e dispositivos; 

 - 120 Microcomputadores usuários (Modelo All in one) 

 - 5 Microcomputadores desenvolvimento/performance 

 - 23 Notebooks usuários 

 - 19 Microcomputadores usuários (Itautec – Patrimônio) 

 - 4 tablets 

• Suporte e implementações dos sistemas desenvolvidos e administrados pelo DTI: 

 - CMVNET; 

 - Diário Legislativo; 

 - CMVMAIL; 

 - INTRANET (Sistema de Consulta e tramitação de Processos); 
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- SMARAPD (Sistema de Gestão DGP e DGA); 

 

Ações ENTREGUES pelo DTI 

• WIRELESS Visitantes Auditório, Configuração e execução das ações de disponibilidade, com 

elaboração de Termo de referência de dispositivos Acess Points, no DataCenter e Auditório; 

• WIRELESS Gabinetes Andares Parlamentares, Configuração e execução das ações de 

disponibilidade, com elaboração de Termo de referência de dispositivos Acess Points, no DataCenter 

e Andares; 

• Instalação, configuração e manutenção das novas máquinas LENOVO All-in-One. 

• Site da Câmara reformulado. 

• Controle de Acesso (Catracas), ajustes no sistema de gestão de visitantes e aquisição de 

cartões de acesso;  

• Contratação de uma nova empresa para disponibilização de internet. 

• 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; 

 

Ações em DESENVOLVIMENTO pelo DTI 

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

todas aplicações locais estruturadas na CMV. Em caso um acidente critico, como, por exemplo, 

queima de toda estrutura do Data Center, nenhum serviço será interrompido. 

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

armazenamento para o Câmara Sem Papel e CMVMAIL; 

• Equipamentos do DataCenter, Renovação da Garantia; 
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Atendimentos REALIZADOS pelo DTI 2016 

QUANTIDADE FÁBRICA 
ÁREA DE 
ATENDIMENTO 

116 Gab. Ver. Neuzinha - SL-701 ATENDIMENTO 

111 DFC - Departamento Financeiro e Contabil - 5º Andar ATENDIMENTO 

73 Gab. Ver. Gandini - SL-301 ATENDIMENTO 

72 CERIMONIAL ATENDIMENTO 

70 Gab. Ver. Devanir - 4º Andar ATENDIMENTO 

68 DEL - Departamento Legislativo ATENDIMENTO 

66 Gab. Ver. Rogerinho - 7a ATENDIMENTO 

64 Gab. Ver. Duda Brasil - SL-501 ATENDIMENTO 

62 Gab. Ver. Vinicius - SL-503 ATENDIMENTO 

60 Gab. Ver. Serjão - 6a ATENDIMENTO 

56 Dep. Controladoria Interna ATENDIMENTO 

56 Gab. Ver. Davi - SL-401 ATENDIMENTO 

54 Gab. Ver. Luizinho Coutinho - 4a ATENDIMENTO 

53 DEC - Departamento de Comunicação ATENDIMENTO 

52 Gab. Ver. Marcelão - 4a ATENDIMENTO 

51 Gab. Ver. Namy Chequer - 3º Andar ATENDIMENTO 

50 
DFRC - Direção de Fiscalização e Relações 
Comunitárias - SL-703 

ATENDIMENTO 

50 DGP - Departamento de Gestão de Pessoas ATENDIMENTO 

50 Gab. Ver. Wanderson - SL-604 ATENDIMENTO 

49 DDI - Departamento de Documentação e Informação ATENDIMENTO 

48 Gab. Ver. Zezito Maio - 7º Andar ATENDIMENTO 

43 Dep. Compras ATENDIMENTO 

43 PROCURADORIA - 8º Andar ATENDIMENTO 

41 SAC - Serviço de Atendimento as Comissões - 1º Andar ATENDIMENTO 

35 CPL - Comissão Permanente de Licitações ATENDIMENTO 

35 PRESIDÊNCIA - 8º Andar ATENDIMENTO 

30 DGA - Departamento de Gestão Administrativa ATENDIMENTO 

29 Gab. Ver. Luiz Emanuel - 6º Andar ATENDIMENTO 

29 Recepção ATENDIMENTO 

26 ARQUIVO ATENDIMENTO 

22 DGE - Direção Geral - 8º Andar ATENDIMENTO 

20 Gab. Ver. Reinaldo Bolão - 5º Andar ATENDIMENTO 

18 
DTI - Departamento de Tecnologia da Informação - 3º 
Andar 

ATENDIMENTO 

16 Dep. Almoxarifado ATENDIMENTO 

14 DEL - Taquigrafia ATENDIMENTO 

12 Plenario ATENDIMENTO 

9 Dep. Corregedoria ATENDIMENTO 
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QUANTIDADE FÁBRICA 
ÁREA DE 
ATENDIMENTO 

9 Dep. Escola do Legislativo ATENDIMENTO 

8 Dep. Ouvidoria ATENDIMENTO 

6 Gab. Ver. Fábio Lube ATENDIMENTO 

5 Dep. Assessoria de Segurança ATENDIMENTO 

2 Serviços Gerais ATENDIMENTO 

TOTAL 1783 
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5 DEPARTAMENTE LEGISLATIVO 

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2016 

INOVAÇÕES NO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO 

 

Da Protocolização Direta das proposições parlamentares no Departamento Legislativo 

 

No ano de 2016 foi instituído o protocolo legislativo. A partir desta inovação, todas as 

proposições legislativas passaram a ser protocolizadas no Departamento legislativo 

otimizando a tramitação e digitalização das matérias que ocorrem, após esta inovação, de 

maneira imediata com a confecção e digitalização dos processos. 

 

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 2016, o departamento manteve as inovações adquiridas no ano de  2015 e 

2014. 

 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DE 01/01/2015 A 31/12/2015  

            PROJ. PROP.     VETO 

PROPOSIÇÕES    VOTO   VOTO REQ. DEC. ELO PROJ.  PROJ. TOTAL 

LEGISLATIVAS INDIC.  PESAR MOÇ. LOUV. PLEN. LEGISL   RES. LEI MANT. 

APRESEN/ENC. 4.387 114 105 912 245 5 3 10 226 51 

APRESEN/PUBL.  0  0  0 0   0 0  0   0  0  0 

APROV/PUBL.  0  0  0  0  0 5  3  7 148   0 

TRAMITANDO  0  0  0 0  0   0  0 1 0   0 

OUTROS 0   0  0  0  0 0   0 0   0  0 

APROVADO 4.387  114 105   912  226 5  3  6  148  0 
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REJEITADO 0   0 0  0  19 0   0  3  78  0 

SANCIONADO/PROMULGADO 0  0  0  0   0  0 0   0  148 0  

PROMULGADO            5 3 7 63  0 

VETOS   0 0  0   0  0 0  0  0  0   51 

           ATIVIDADES LEGISL TOTAL 

         EXP. EXTERNO 67  

         EXP. INTERNO  121 

 

 

OFICIOS/DEL  6.130 

 

 

OFÍCIO/LOGRAD. 47 

ORADORES/LIDER 133 

PAUTA ORD.  DIA 133 

         

TRANSPARÊNCIA 

 Todas as 

proposições 

         ATA TAQUIGRÁFIA 133 

         RESUMO TAQUIGR 133 

ATAS ORDINÁRIAS  121 

ATA SESSÃO EXTR. 12 

         ATA SESSÃO SOLENE 0 

         ATA SESSÃO/POSSE 0 

         SESSÃO ORDINÁRIA 

 3   TRANSF. ESPECIAL 

         AUTOGRAFOS LEI 214  

         TRIBUNA LIVRE 17 

AVULSOS  337 

         Aud. pública 40 

Sessão solene  52 
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SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES – SAC 

 

 

RELATÓRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES REALIZADAS NOS MESES DE 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2016 

 
 
Comissão de Justiça, Serviço Público e Redação – 41 Reuniões 
Reuniões Ordinárias - 40 
Termos de comparecimento de reuniões ordinárias - 5 
Reuniões Extraordinárias - 1 
Termo de comparecimento de reuniões extraordinárias - 0 
Matérias aprovadas com parecer pela constitucionalidade e legalidade - 236 
Matérias aprovadas com parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade - 77 
 Vetos Mantidos - 72 
 Vetos Rejeitados - 15 
 Redações Finais - 35 
 Arquivamentos - 1 
 
 
Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis–11 Reuniões 
 Reuniões Ordinárias - 9 
 Termos de comparecimento de reuniões ordinárias - 2 
 Reuniões Extraordinárias - 0 
 Matérias Aprovadas - 23 
 Matérias rejeitadas - 13 
 Arquivamento - 1 
 
 
Comissão de Finanças e Orçamento - 17 Reuniões 
 Reuniões Ordinárias-14 
 Termo de comparecimento de reunião ordinária -2 
 Reuniões Extraordinárias - 2 
 Matérias Aprovadas -30 
 Matéria Rejeitada -1 
 Arquivamento -1 
 
 
Comissão de Obras e Serviços - 06 Reuniões 
 Reuniões ordinárias-6 
 Termo comparecimento de reunião ordinária -2 
 Matérias Aprovadas -3 
 Matéria Rejeitada -0 
 Reunião Conjunta - 1 
 Reunião conjunta com a Comissão de Educação no dia 02/03/2016 
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Comissão de Ciência e Tecnologia - 11 Reuniões 
 Reuniões ordinárias - 11 
 Termo comparecimento de reunião ordinária - 4 
 Matérias Aprovadas - 1 
 Matéria Rejeitada - 0 
 
 
Comissão de Esporte e Lazer –  9 Reuniões 
 Reuniões ordinárias - 9 
 Termos de comparecimento de reuniões ordinárias - 1 
 Matérias Aprovadas - 5 
 Matérias Rejeitadas - 0 
 
 
Comissão de Saúde e Assistência Social – 10  Reuniões 
Reuniões ordinárias -10 
Termos de comparecimento de reuniões ordinárias -6 
Matérias Aprovadas -21 
Matéria Rejeitada -1 
 
 
Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres - 10 Reuniões 
Reuniões ordinárias - 10 
Termos de comparecimento de reuniões ordinárias - 5 
Matérias aprovadas - 10 
 
 
Comissão de Políticas Urbanas – 8 Reuniões 
 Reuniões ordinárias -8 
 Termos de comparecimento de reuniões ordinárias -4 
 Matérias Aprovadas-12 
 Matéria Rejeitada -4 
 Arquivamento – 1 
 
 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente – 8 Reuniões 
 Reuniões Ordinárias - 8 
 Termo de comparecimento de reunião ordinária - 1 
 Matérias Aprovadas – 5 
 Matérias Rejeitadas – 2 
 Arquivamento - 0 
   
 
Comissão de Educação – 11 Reuniões 
Reuniões ordinárias – 10 
Reuniões Extraordinárias - 1 
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Termo de comparecimento de reunião ordinária - 2 
Matérias Aprovadas - 14 
Matérias Rejeitadas – 2 
Arquivamento - 0 
 
 
Comissão de Mobilidade Urbana – 7 Reuniões 
 Reuniões Ordinárias -7 
 Termo de comparecimento de reunião ordinária -4 
 Reunião Extraordinária -0 
 Matérias Aprovadas -3 
 Matérias Rejeitadas -2 
 
 
 
Comissão de Segurança Pública – 14 Reuniões 
 Reuniões Ordinárias – 9 
 Reuniões Extraordinárias - 5 
 Termos de comparecimento de reuniões ordinárias - 2 
 Matérias Aprovadas – 17 
 Matérias Rejeitadas – 0 
 Arquivamento - 0 
 
 

Comissão de Cultura e Turismo – 10 Reuniões 
 Reuniões Ordinárias - 10 
 Termos de reuniões comparecimento de ordinárias - 4 
 Matérias Aprovadas  - 7 
 
 
Comissão de Direitos Humanos – 10 reuniões 
Reuniões ordinárias - 10 
Reunião Extraordinária - 0 
Termos de comparecimento de reuniões ordinárias - 6 
Matérias Aprovadas - 21 
Matérias Rejeitadas – 0 
Arquivamento - 0 
 
Mesa Diretora – 09 Reuniões 
 
 Matérias Aprovadas -2 

 Reuniões Ordinárias -9 

 Termo de comparecimento de reunião ordinária -3 
 Reunião Extraordinária -0 
 Matérias Aprovadas -2 
 Matérias Rejeitadas -1 
 Arquivamento - 1  



 
 

47 
 

Relatório de Gestão 2016 
 

6 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

AÇÕES DO DEPARTAMENTO DURANTE O ANO DE 2016 

 

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;   

 Renovação do contrato de empresa especializada em 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; 

 Renovação do contrato 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; 

 Renovação do contrato de empresa especializada em prestação de serviços de 

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

aparelhos de ares 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; 

 Aquisição de 04 (quatro) pneus novos para o veículo FIAT modelo DOBLO de 

propriedade da CMV; 
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 Aquisição de 01 (um) aparelho de microondas, 03 (três) frigobares, 03 (três) 

ventiladores de coluna e 01 (um) purificador de água natural e gelada; 

 Solicitando autorização para aquisição de materiais para atender aos Gabinetes e 

Departamentos; 

 Solicitando orientação e providências quanto ao não funcionamento de um dos 

elevadores desde dia 30/12/2015. 

 

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 Doblo; 

 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 05 (cinco) servidores do setor na Comissão de Acompanhamento de 

Patrimônio, Almoxarifado e Inventário da CMV; 

 Participação de 02 (dois) servidores do setor na Comissão Especial para  Elaboração 

do Projeto de Política de Acessibilidade da CMV; 

 Participação de 01 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; 

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

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

 Aquisição de portas de madeira; 

 Aquisição de compressores; 
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 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). 

 

Demais Ações Realizadas- Em Andamento: 

 Instalação de portas de madeira; 

 Pintura interna de Departamentos e Gabinetes, realizados pelos funcionários da 

Braslimp; 

 Entrega de bens patrimoniais inservíveis para a PMV; 

 Ampliação do DGP e Arquivo; 

 Solicita autorização para aquisição de material para manutenção predial; 

 Aquisição de cadeiras novas para Gabinetes e Departamentos. 

 

Ações Previstas para 2017: 

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

para 2017, merecem atenção as seguintes ações previstas para o próximo ano:  

 Pequenas Obras para funcionamento do Plenarinho, Refeitório, Escola do Legislativo; 

 Aquisição de mobiliário não disponível em estoque. 

 

Atividades Desenvolvidas pelo DGA- Setor De Compras: 

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

(SMAR AM – Compras/almoxarifado e SMAR CP). 

 Processos de Compras tramitando de forma integrada com o Financeiro e 

Almoxarifado/Patrimônio na fase de reserva, Empenho e Recebimento de Materiais e 

bens patrimoniais.  

 Todos os processos de compra abertos em 2016 tramitaram pela integração dos 

sistemas. 

 Seguindo o programa de Eficiência em Compras - Resolução nº 1906/2013, houve 

uma adesão à Ata de Registro de Preços em 2016 – Dinâmica Telecom/Prefeitura 

Municipal de Aracruz-ES, para prestação de serviços de provimento de acesso à 

Internet através de link dedicado com velocidade de 50 Mbps. 
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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 Smar 

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

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

todos os gabinetes e departamentos desta Casa.  

 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 025/2016. 
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7 DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO – DDI 2016 

O Departamento de Documentação e Informação – DDI – é o departamento responsável 

pela entrada, pela tramitação inicial e pelo arquivamento de todos os processos da Câmara 

Municipal de Vitória. Apresentaremos através deste relatório um balanço sintético das 

atividades realizadas, em andamento e os resultados obtidos do Departamento de 

Documentação e Informação no ano de 2016, mencionando as projeções para o ano de 

2017.  

O DDI tem como função precípua a de dar andamento às demandas internas e externas da 

CMV, iniciando a tramitação legal de processos e documentos dessa Casa Legislativa, por 

meio dos protocolos, e ao final, arquivando-os no Arquivo Geral da Câmara. Ademais, este 

Departamento tem a incumbência de gerir e fiscalizar os Contratos de prestação de serviços 

referentes aos Correios e ao Diário Oficial do Município. 

No ano de 2016, teve como atividades realizadas: 

I. Seleção, separação, higienização e digitalização dos processos de indicação 

(aproximadamente 15.697 processos compreendidos entre os períodos de 1987 a 2005) 

que já prescreveram e são passíveis de eliminação segundo a Tabela de Temporalidade de 

Documentos vigente na CMV; 

II. Seleção, separação, higienização e digitalização dos processos de voto de louvor 

(aproximadamente 16.945 processos compreendidos entre os períodos de 1990 a 2010) 

que já prescreveram e são passíveis de eliminação segundo a Tabela de Temporalidade de 

Documentos vigente na CMV; 

III. Seleção, separação, higienização e digitalização dos processos de voto de pesar 

(aproximadamente 2.527 processos compreendidos entre os períodos de 1990 a 2010) 

que já prescreveram e são passíveis de eliminação segundo a Tabela de Temporalidade de 

Documentos vigente na CMV;  

IV. Seleção, separação, higienização e digitalização das moções de apoio, congratulações, 

pesar, repúdio e protesto (aproximadamente 2.439 processos compreendidas entre os 
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períodos de 1990 a 2010) que já prescreveram e são passíveis de eliminação segundo a 

Tabela de Temporalidade de Documentos vigente na CMV; 

V. Elaboração de nova Tabela de Temporalidade de Documentos a ser enviada para 

análise e aprovação à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos; 

VI. Elaboração de Plano de Classificação de Documentos a ser enviado para análise e 

aprovação à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos; 

VII. Solicitação da criação obrigatória da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos através do processo nº 594/2016 em 29 de janeiro de 2016; 

VIII. Elaboração e envio à Direção-Geral do “Projeto de Reestruturação Física do Arquivo 

da CMV” através do processo nº 4594/2016 20 de junho de 2016; 

IX. 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; 

X. Elaboração e envio à Direção-Geral do “Projeto de Preservação e Acesso a Memória 

Institucional da Câmara Municipal de Vitória 1/2016” através do processo nº 5296/2016 em 

13 de julho de 2016; 

 

Suas atividades em andamento são: 

I. Aguardando a criação obrigatória da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos enviada à Direção-Geral desta casa através do processo nº 594/2016 em 29 

de janeiro de 2016 para eliminar aproximadamente 37.608 processos; 

II. Elaboração do Manual de Gestão de documentos da CMV; 

III. Tratamento e digitalização dos Projetos de Lei, Projetos de Emenda à Lei Orgânica do 

Município, Projetos de Decreto Legislativo e dos Projetos de Resolução abrangidos pelo 
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“Projeto de Preservação e Acesso a Memória Institucional da Câmara Municipal de Vitória 

1/2016” processo nº 5296/2016 em 13 de julho de 2016; 

IV. Aguardando resposta da Direção Geral sobre o “Projeto de Reestruturação Física do 

Arquivo da CMV” através do processo nº 4594/2016 20 de junho de 2016; 

V. Estudo para melhora do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos da CMV – 

SisGED; 

VI. Adequação às diversas leis, decretos e normas arquivísticas obrigatórias às instituições 

públicas; 

VII. Elaboração do “Projeto de Eliminação Documental Sustentável”. 

 

Projeções futuras: 

I. Adequação total às normas legais e aos padrões arquivísticos nacionais e internacionais; 

II. Elaboração de um curso para adequação do Manual de Gestão de Documentos aos 

departamentos e gabinetes da CMV; 

III. Eliminar os documentos prescritos para liberação necessária de espaço nos arquivos 

da CMV; 

IV. Conveniar-se a associações que trabalhem com reciclagem de papel; 

V. Execução do projeto de reestruturação do arquivo; 

VI. Parceria com universidades para execução de projetos conjuntos como aulas práticas 

para alunos que cursem disciplinas relacionadas com a área arquivística; 

VII. Parceria com universidades para realização de visitas técnicas ao Arquivo da CMV 

para apresentação do resultado dos trabalhos desenvolvidos nesta casa; 
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8 CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA 

Gabriela Galimberti de Souza Pimenta 
Controladora Interna 

Análise de Processos e emissão de Pareceres 

Esta Controladoria Interna e Transparência no ano de 2016 analisou 90 (noventa processos) 

processos administrativos, tendo emitido 124 (cento e vinte e quatro) pareceres, momento em que 

procedeu 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. 

Tabela 1 - Relação de processos analisados e pareceres emitidos pela Controladoria Interna e Transparência no decorrer 
do exercício de 2016 

PARECER PROCESSO OBJETO 
1 10138/2015 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 
2 2547/2014 ADITAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO TELEFONIA FIXA.MÓVEL 
3 12420/2015 AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS, ESTABILIZADORES, NOBREAKS 
4 1243/2015 CONTRATAÇÃO DIOES 
5 11250/2015 CUSTEAMENTO EM EVENTO 
6 664/2016 CUSTEAMENTO EM EVENTO 
7 12511/2015 GRADES PARA O PLENÁRIO 
8 12421/2015 SISTEMA GERENCIAMENTO PROCESSO 
9 19/2016 SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS 

10 11823/2015 FILMAGEM E GRAVAÇÃO 
11 2760/2015 VERBA INDENIZATORIA 
12 1759/2015 PORTAS DE MADEIRA 
13 827/2016 EBALMAQ 
14 594/2016 COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIACAO DE DOCUMENTOS 
15 49/2016 SUPRIMENTO DE FUNDOS 
16 19/2016 PASSAGENS AÉREAS 
17 9495/2015 COMISSÃO ACOMPANHAMENTO PATRIMONIO 
18 12420/2015 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 
19 2760/2015 VERBA INDENIZATORIA 
20 1110/2016 CONFERENCIA MUNDIAL DE MEDICOS DE FAMILIA 
21 12421/2015 SISTEMA GERENCIAMENTO PROCESSO 
22 11823/2015 FILMAGEM E GRAVAÇÃO 
23 115/2016 RECARGA EXTINTORES DE INCÊNDIO 
24 1759/2015 PORTAS DE MADEIRA 
25 1373/2016 ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 
26 1876/2016 TROFÉUS 
27 903/2016 AUTORIZAÇÃO HORÁRIO LABORAL 
28 12421/2015 INFORMÁTICA 
29 11693/2015 EQUIPAMENTOS PLENÁRIO 
30 2275/2016 CURSO ESOCIAL NA ESAFI SERVIDORA DALILA MATOS 
31 2163/2016 SERVIDORA SOLICITA ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO VIA AVERBAÇÃO 
32 1229/2016 CONTRATAÇÃO EMPRESA REFIS 
33 1862/2016 AQUISIÇÃO MATERIAIS GABINETES DEPARTAMENTOS 
34 1862/2016 AQUISIÇÃO MATERIAIS GABINETES DEPARTAMENTOS 
35 2852/2016 PARTICIPAÇÃO SERVIDOR CONFINTEA 
36 2946/2016 ASSINATURA JORNAL A GAZETA 
37 2947/2016 ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA 
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PARECER PROCESSO OBJETO 
38 2471/2016 AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS 
39 1759/2015 PORTAS DE MADEIRA 

40 2471/2016 
AQUISIÇÃO DE MICROONDAS, FRIGOBARES, VENTILADORES E PURIFICADOR DE 
ÁGUA 

41 2947/2016 ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO COM A TRIBUNA 
42 2946/2016 ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO COM A GAZETA 
43 1862/2016 AQUISIÇÃO MATERIAIS GABINETES DEPARTAMENTOS 
44 11452/2014 MANUTENCAO CATRACAS E CFTV 
45 19/2016 ANÁLISE DA MINUTA DE PREGÃO PASSAGENS AÉREAS 
46 1550/2016 AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE VOTAÇÃO PARA O PLENÁRIO 
47 2747/2013 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS TELS E FAX 
48 594/2016 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 
49 1550/2016 AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE VOTAÇÃO PARA O PLENÁRIO 
50 1862/2016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
51 1550/2016 TERMINAIS DE VOTAÇÃO 
52 4590/2016 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ANDERSON NETO PIMENTEL 
53 3999/2016 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
54 3123/2016 MICROCOMPUTADORES 
55 19/2016 PASSAGENS AÉREAS 
56 4586/2016 PASSAGENS PARA O DGA 
57 4070/2016 CURSO RENATO FANCHIOTTI 
58 5276/2016 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 
59 3999/2016 COMBUSTÍVEIS 
60 11452/2014 VIDEOMONITORAMENTO 
61 3582/2016 ROTEADORES 
62 4688/2016 PORTAS DE MADEIRA PINTURA 
63 5559/2016 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO JOSÉ LUIZ DOS ANJOS 
64 4207/2016 REAJUSTAMENTO CONTRATO BRASLIMP 
65 119/2012 ELEVADORES MANUTENCAO 
66 4615/2016 SEGURO DE ESTAGIARIOS 
67 4207/2016 ANÁLISE DA MINUTA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO BRASLIMP 
68 5276/2016 ATOS OFICIAIS 
69 4215/2016 CURSO ALOIR EGGERT NEUMERCK 
70 9495/2015 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
71 4722/2016 DOACAO DE LIVROS 
72 4070/2016 CURSO RENATO FANCHIOTTI 
73 4633/2016 MATERIAL GRÁFICO 
74 6449/2016 ESTIMATIVA DE RECEITA PARA ORÇAMENTO CMV 
75 2471/2016 AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES E PURIFICADOR DE ÁGUA 
76 4977/2015 2° TERMO ADITIVO BRASLIMP 
77 10870/2015 RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO SERVIDORA JOANA D'ARC DA CUNHA MIRANDA 
78 5352/2015 PROGRESSÃO CARLOS EDUARDO LOUREDO DE FREITAS 
79 3582/2016 ANÁLISE DO PREGÃO DE AQUISIÇÃO DE ROTEADORES 
80 9913/2014 PROGRESSÃO ELIANA NUNES 
81 10031/2015 PROGRESSÃO ELISANGELA 
82 6124/2015 PROGRESSÃO DELIANI 
83 11417/2014 PROGRESSÃO MARCIO 
84 5269/2016 SEGURO DOBLO 
85 4772/2016 PNEUS DOBLO 
86 6666/2016 CURSO CARLOS EDUARDO LOUREDO DE FREITAS 
87 118/2016 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS NOVAS 
88 5561/2016 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
89 7119/2016 CURSO YASMIM VITAL  RIBEIRO DUARTE 
90 2024/2016 PROGRESSÃO ADRIANA BAZANI 
91 5439/2016 PROGRESSÃO ADALBERTO DIOGO 
92 2436/2016 PROGRESSÃO RENATO FANCHIOTTI 
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PARECER PROCESSO OBJETO 
93 4722/2016 ESCOLA DO LEGISLATIVO 
94 3582/2016 ANÁLISE DO PREGÃO DE AQUISIÇÃO DE ROTEADORES 

95 10869/2015 
RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO SERVIDORA MARIA JOSÉ DAS NEVES PEREIRA DE 
SOUZA 

96 7140/2016 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ISRAEL FERREIRA NUNES 
97 7544/2016 ADITAMENTO 
97 7544-2016 CURSO MARCIO TCEES 
98 7138/2016 SERVIÇOS DE INTERNET 
99 7527/2016 DOAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 

100 2813/2016 DESCONTO FOLHA SINDICAMARA 
101 3590/2016 MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

102 2819/2016 
PROPOSTA PARA CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSE TEC 
LEGILATIVA CMV 

103 3999/2016 ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO DE COMBUSTÍVEIS 
104 5561/2016 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
105 7196/2016 NOTIFICAÇÃO RECEBIDA TCE ES APÓS AUDITORIA 
106 11456/2015 COMPRESSORES 
107 7292/2016 ANÁLISE DA MINUTA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO REPROS 
108 7518/2016 DECORAÇÃO NATALINA 
109 6081/2016 SISTEMA INTEGRADO RH 
110 8180/2016 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS VEREADOR ROGERINHO 
111 153/2012 CONTRATO EMERGENCIAL SISTEMA INTEGRADO 
112 8229/2016 CURSO MÁRCIO SOUZA SILVA 
113 8214/2016 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO LEONARDO FERREIRA FONTENELE 
114 7138/2016 CONTRATAÇÃO SERVICOS INTERNET 
115 7934/2016 PROGRESSÃO VERTICAL PAULO ROBERTO DE CASTRO 
116 7537/2016 CHAVES E CARIMBOS 
117 4772/2016 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLÓ 
118 5821/2016 SUPRIMENTO DE FUNDOS 
119 118/2016 ANÁLISE DO PREGÃO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS 
120 2417/2013 COPMETRO SOLICITA CÓDIGO PARA DESCONTO EM FOLHA 
121 11502/2015 DOACAO OBRA DE ARTE 
122 4242/2016 PONTO POR BIOMETRIA 
123 8405/2016 ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO EMERGENCIAL SMARAM 
124 7537/2016 CHAVES E CARIMBOS 

Fonte: Elaboração própria. 

Orientações Administrativas 

Em 2016, a Controladoria Interna e Transparência realizou Orientações Administrativas junto a 

diversos departamentos no que se refere aos seguintes assuntos: 

 Proibição de nomeações de servidores em comissões gratificadas durante os 180 dias 

finais do mandato do chefe do Poder; 

 Questionamentos acerca da possibilidade e legalidade das incorporações dos 

reajustes concedidos por meio das leis municipais nº 8.470/2013, 8.605/2013 e 

8.675/2014 aos subsídios dos Vereadores desta Câmara Municipal; 

 Necessidade de adequação das normas internas para o cumprimento das obrigações 

legais instituídas na referida Lei Federal nº 11.788/2008 (Lei do Estágio);  



 
 

57 
 

Relatório de Gestão 2016 
 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

Em 2016, a Controladoria Interna e Transparência elaborou e publicou as seguintes Instruções 

Normativas: 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS Nº 01/2016 - Procedimentos e direcionamentos a 

serem adotados pelo departamento de Comunicação para a realização das rotinas e 

procedimentos de comunicação interna e externa, divulgação em diversas 

plataformas, atendimento à imprensa, campanhas internas e media training da 

Câmara Municipal de Vitória (CMV). 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SJ Nº 01/2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados pela Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Vitória, na execução de 

suas atividades e rotinas de trabalho, em conformidade com as atribuições definidas 

na Resolução nº 1952/2016, que cuida da estrutura organizacional da Câmara 

Municipal de Vitória e na Lei nº 7296/2008 e alterações, que estabeleceu a estrutura 

de cargos efetivos do Poder Legislativo Municipal, observado ainda o disposto no 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, Resolução nº 1919/2014. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 01/2016 - Procedimentos a serem adotados pelo 

Departamento de Gestão de Pessoas na execução de suas atividades e rotinas de 

trabalho. 
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9 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DEC) 

Gabriela Souza 
Diretora 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 2016, 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.  

9.1 ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2016: 

9.1.1 Cobertura Jornalística 

 Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Ordinárias: 121 sessões; 

 Acompanhamento e cobertura jornalística de reuniões de comissão: 192 reuniões; 

 Acompanhamento e cobertura jornalística de Audiências Públicas: 40; 

 Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Solenes Especiais: 03; 
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 Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Extraordinárias: 12; 

 Acompanhamento e cobertura jornalística de reuniões de Comissões Parlamentares 

de Inquérito: 28; 

 Acompanhamento e cobertura jornalística das visitas do programa Escola na Câmara: 

07; 

 Acompanhamento e cobertura jornalística das Frentes Parlamentares (Pluralidade e 

Diversidade Religiosa, da Mulher, de Acessibilidade, de Combate à Exploração Sexual 

etc):13. 

 

9.1.2 Imprensa 

 Elaboração de releases: 396; 

 Demandas de Imprensa: 20; 

 Demandas “Fale Conosco”: 110; 

 Notas para a imprensa: 04. 
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9.1.3 Mídias Sociais e Indoor 

 Redes Sociais: 55 postagens; 

 CMV Indoor: 42. 

 

 

9.1.4 Imagens e Vídeos 

 Imagens: produção de 4.220 fotos 

 Cópias de Sessões em DVD: 18 

 Filmagens: 844 DVDs 

  

9.2.1 Comunicação Interna 

- Clipping: 365 dias clipados; 

- Jornal Mural: 52 edições; 

- OD Press: 120 edições. 
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9.2 ATIVIDADES EM ANDAMENTO: 

As atividades relacionadas acima são contínuas e permanecem sendo produzidas ao longo 

de 2017. 

 

9.3 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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10. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP 

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

forma rotineira. 

Para tanto conta com 01 estagiário de nível superior, 01 estagiário de nível médio, 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 DGP ainda executa a contratação, o acompanhamento da regularidade escolar, a apuração 

do ponto/frequência, a elaboração da folha de pagamento de estagiários.  

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

servidores está entre as atribuições realizadas diariamente no DGP. 

A CMV conta hoje com 45 servidores efetivos, sendo que 02 estão em licença sem 

vencimentos, 90 cargos comissionados de secretaria e até 300 cargos comissionados de 

gabinete que podem variar todos os meses. 

O DGP ainda possui a responsabilidade pelo contrato do sistema de gestão SMARAPD no 

módulo de recursos humanos, o seguro dos estagiários, os contratos de vale transporte 

municipal e intermunicipal além do contrato de vale alimentação. 

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

Departamento. 

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).  
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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). 

Foi editada a Resolução nº 1.952/2016 que criou 01 (uma) Função Gratificada FG-T, 

extinguiu o cargo de Diretor do Departamento de Fiscalização e Relações Comunitárias, 

padrão PC-S. Foram criados 03 (três) cargos comissionados, sendo 02 (dois) padrão PC-T e 01 

(um) PC-AL3. Assim, após a edição da Resolução 1.952/2016 a CMV passou a possuir 17 

Funções Gratificadas e 90 cargos comissionados de secretaria. 

 Além dessas ações, em 2016 foi editada a Resolução nº 1.951 que limitou em 15 (quinze) o 

máximo de servidores padrão SGP que poderão ser contratados pelos Vereadores a partir de 

01/01/2017. 

 

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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