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1. APRESENTAÇÃO 

 

Inicialmente, insta consignar que o presente relatório corresponde ao primeiro ano de 

gestão desta Direção Geral, sendo, portanto, parcial. O relatório final é compilado pela 

Controladoria até 31 de março de 2019, referente ao biênio 2017-2018, da Gestão da Mesa 

Diretora desta Casa de Leis, Presidida pelo Vereador Vinicius José Simões. 

A partir de primeiro de janeiro de 2017, a administração deu continuidade aos 

contratos administrativos vigentes, bem como aos projetos de gestão, dando observância às 

práticas adotadas nos exercícios que a antecederam, em especial no que toca à economicidade 

e eficiência, aquela justificada pelo cenário financeiro do Município, esta em razão da 

necessidade do administrador público se deparar com um novo ambiente global, com novas 

exigências sociais, tecnologias e conceitos de projetos, o que motivou a adaptar a gestão 

pública  a tais demandas. 

Dito isto, visando à manutenção de projetos existentes, aos recentemente criados e aos 

serviços necessários ao bom e regular andamento deste Poder Municipal, a administração tem 

conduzido estes mediante chamamento público, a fim de firmar convênios, quando possível, 

ou, ainda, mediante o aproveitamento da estrutura e recursos existentes. Possibilidade 

considerada a mais adequada, tendo o cenário econômico brasileiro e o dever da gestão 

pública em dar observância à economicidade.         

Diante de tais considerações, esta Direção Geral, em estrita observância aos preceitos 

legais que lhe são aplicáveis, adotou mecanismos de monitoramento e coordenação junto aos 

departamentos e setores que lhes são subordinados, de modo que estes pudessem desenvolver 

suas funções com melhor desempenho, dentro da realidade existente da estrutura 

administrativa da Câmara. Para tanto, reuniões semanais conjuntas com metas e prazos foram 

estabelecidos. 

 
Diretriz:  
 
Promover a melhoria continua no desempenho das funções exercidas pelas unidades 

administrativas, contribuindo, por consequência, no processo administrativo interno e nos 

serviços prestados pela Câmara Municipal de Vitória aos cidadãos. 
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Integram 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; 

- CPL – Comissão Permanente de Licitação e Contratos; 

- Assessoria de Segurança; 

- Cerimonial. 

 

1.1. 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 2017, destaca-se: Início ao processo licitatório para reestruturação 

arquitetônica da Biblioteca Muniz Freire e para estruturação da sede da Escola do Legislativo; 

estruturação administrativa da Biblioteca Muniz Freire,  realização do curso de parlamentares 

e apoio a eventos institucionais,  publicação de edital para credenciamento de docentes no 

quadro de instrutores da Escola do Legislativo e elaboração de projetos institucionais. 

 

1.1.1. Estruturação da Sede da Escola do Legislativo/Biblioteca Muniz Freire/Centro 

de Memória 

Considerando a necessidade de estruturação do espaço físico da Escola do Legislativo 

para garantir o regular funcionamento das atividades de capacitação dos servidores, agentes 

políticos e público externo. Deu-se continuidade ao processo nº 5129/2016, o qual dispõe 

sobre sugestões de adequação do auditório Nenel Miranda e a Escola do Legislativo para o 

regular funcionamento das atividades desta. Durante o ano de 2017 o referido processo 

tramitou, recebendo projeto técnico e termo de referência necessários ao seu regular 

andamento até o final de dezembro do mencionado ano, o processo estava no Departamento 

de Gestão Administrativa, local em que se deram estas últimas ações para posterior envio à 

Direção Geral para demais providências no sentido de dar prosseguimento ao processo 

licitatório. 
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No referido processo, encontra-se previsto projeto técnico que contemplará a alocação 

dos documentos do Setor do Arquivo que atualmente estão no espaço da Biblioteca para o 

primeiro piso, o qual contará com local específico para sua guarda. 

A parte administrativa da Escola do Legislativo dispõe atualmente com uma sala 

própria, dissociada do espaço físico da Biblioteca Muniz Freire e Centro de Memória, bem 

como uma área para consulta/estudo, sendo este um avanço importante para o melhor 

funcionamento e atendimento ao público interno.  

Ações: 

- Separação da sede administrativa da Escola do Legislativo da Biblioteca Muniz 

Freire e do Centro de Memória; 

- Disponibilização de servidor para atuar na recepção da Escola do Legislativo para 

atendimento direto ao público e um estagiário. 

Necessidades Futuras: 

- Concluir processo que garantirá espaço físico adequado para realização dos cursos 

promovidos pela Escola; 

- Concluir processo que alocará os documentos do Setor do Arquivo que atualmente 

estão no espaço da Biblioteca para outro local; 

- Regulamentar o funcionamento do Centro de Memória; 

- Definir profissional para administrar o Centro de Memória; 

- Promover maior fortalecimento da Escola do Legislativo na estrutura da CMV. 

 

1.1.2. Documentação e Formalização de todos os atos da Escola do Legislativo 

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

sido formalizados através de ofícios, abertura de processos e editais. Objetiva-se, com isso, 

garantir a transparência das ações e manter o histórico/memória do setor. 
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Ações: 

- Formalização dos documentos e ações desenvolvidas pela Escola do Legislativo; 

- Organização de documentos internos. 

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; 

- Criar Banco de dados com capacitações realizadas pelos servidores (cursos internos, 

externos, seminários, eventos, etc). 

 

1.1.3. Cursos e eventos apoiados pela Escola do Legislativo (inscrições, certificados, 

material de apoio, etc.). 

Durante o ano de 2017, diversas ações foram apoiadas pela Escola do Legislativo 

como forma de incentivar a formação e a capacitação dos servidores e agentes políticos da 

Câmara Municipal de Vitória. No workshop de fotografia, promovido pelo Departamento de 

Comunicação (DEC) em parceria com a Escola do Legislativo, houve a participação de 

aproximadamente 24 (vinte e quatro) servidores da Casa.  

Além disso, por meio da Escola, os vários servidores participaram de cursos 

promovidos pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), a saber: gestão 

documental, elaboração de termo de referência, formação de pregoeiro, licitações públicas, 

gestão de convênios, acesso à informação, elaboração de plano de classificação e tabela de 

temporalidade de documentos.  

Outros cursos ou eventos, tais como: Seminário de Inovações Tecnológicas na Gestão 

de Documentos, avaliação e classificação de documentos, Fórum Técnico (Fecontes), 

procedimento de protocolo, novas normas contábeis aplicadas ao setor público, Encontro da 

Saúde; VI Encontro Juris TC’s e do II Congresso Nacional de Processualística nos Tribunais 
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de Contas igualmente foram disponibilizados aos servidores. Para participação nesses cursos e 

eventos, a Escola do Legislativo se manifesta favoravelmente ou não quanto ao planejamento 

político pedagógico e a pertinência entre o curso pleiteado e o cargo ou função exercida pelo 

servidor. 

A Câmara Municipal de Vitória também promoveu em parceria com a Escola do 

Legislativo a Semana do Servidor, que ocorreu entre os dias 23 a 27 de outubro. No evento, 

houve apresentação da banda da Política Militar, exame de glicemia, aferição de pressão 

arterial, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), orientação para detecção de câncer de 

mama, assistência farmacêutica, curso de auto maquiagem e palestra de apresentação pessoal 

para o trabalho.  Na Semana do Servidor foram firmadas parcerias com instituições diversas 

(Polícia Militar, Faculdades Integradas Espírito-Santenses Faesa,  SENAC etc). 

No mês de dezembro foi realizada a campanha interna “Dezembro Vermelho” sobre a 

importância de prevenir e combater o vírus HIV. Foi realizada palestra com o tema 

“Prevenção Combinada”, ministrada , gratuitamente, pelo Diretor do Centro de Referência em 

Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde. 

Ações: 

- Inscrições de servidores em cursos internos e externos; 

- Apoio para capacitação interna na área de fotografia; 

- Apoio na realização da Semana do Servidor; 

- Divulgação de cursos disponíveis aos servidores através do e-mail institucional; 

- Análise de participação em cursos externos; 

- Apoio para realização da palestra “Prevenção Combinada”. 

 
Necessidades Futuras: 

- 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. 
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1.1.4. 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, com o apoio técnico do Departamento 

de Tecnologia da Informação da Casa. A criação do mencionado canal possibilitou o acesso 

aos documentos da Escola, editais e notícias, promovendo maior transparência das 

informações e publicidade das ações e atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo.  

Ações: 

- Divulgação de documentos, editais e atas do Conselho Gestor no link do Portal Interno.  

Necessidades Futuras: 

- Realizar por meio dos canais de comunicação interno maior divulgação do link 

criado no Portal do Servidor, estimulando este a utilizá-lo; 

- Promover divulgação da Escola do Legislativo para o público externo. 

 

1.1.5. Reuniões do Conselho Gestor 

Uma vez aprovado do Regimento Interno da Escola do Legislativo e realizada eleição 

do Conselho Gestor, nos termos da Seção I da Resolução 1.953/2016, no ano de 2017, 

passou-se a realizar reuniões do Conselho Gestor, as quais totalizaram 09 (nove). Tais 

reuniões tiveram como intento propor medidas que levem ao aprimoramento da Escola do 

Legislativo, aprovar de editais de seleção, dentre outras ações que sanassem questões 

disciplinares e, ainda, deliberar sobre os demais assuntos atinentes às atividades internas da 

Escola do Legislativo. 

Ações: 

- Reuniões do Conselho Gestor; 

- Registro das reuniões através de ata e sua publicização no link interno da Escola do 

Legislativo.  
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Necessidade Futura: 

- Estabelecer calendário anual de reuniões, realizando a convocação para as mesmas. 

 

1.1.6. Reestruturação da Biblioteca Muniz Freire 

A Biblioteca Muniz Freire foi criada pela Resolução nº 1.917/2013 com o objetivo de 

apoiar os programas institucionais, promovendo o acesso à informação e a geração de 

conhecimento, além de oferecer apoio didático, científico e pedagógico aos corpos discente e 

docente da Escola do Legislativo. Dando continuidade ao processo de estruturação e 

regulamentação da Biblioteca Muniz Freire, foi realizada durante o ano a doação de parte dos 

livros que estavam armazenados no espaço físico da Biblioteca. Parte desses livros foi doada 

para o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Isso possibilitou uma nova 

reconfiguração do espaço físico.  

O processo nº 5129/2016, que trata das obras de adequação do auditório Nenel 

Miranda, bem como da recepção e da Biblioteca Muniz Freire está tramitando na Câmara 

Municipal de Vitória, no ano de 2017, o mencionado processo estava no Departamento de 

Gestão Administrativa, local em que se deram as últimas ações para posterior envio à Direção 

Geral para demais providências no sentido de dar prosseguimento ao processo licitatório. 

Ações: 

- Doação de parte dos livros armazenados no espaço físico da Biblioteca; 

- Reestruturação do espaço físico; 

- Contratação de dois estagiários para atuar na recepção da Biblioteca Muniz Freire em 

horários alternados (manhã e tarde); 

- Início do processo de pesquisa para regulamentar o funcionamento da Biblioteca; 

- Pesquisa junto aos setores e departamentos da Câmara Municipal de Vitória de livros 

de interesse técnico para aquisição e acervo da Biblioteca. 
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Necessidades futuras: 

- Definir os livros que comporão o acervo da Biblioteca, considerando a pesquisa 
realizada junto aos setores e departamentos; 

- Adquirir livros para compor o acervo; 

- Capacitar servidores e estagiários para utilização do sistema de controle da 
Biblioteca; 

- Melhorar a estruturação 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; 

- Criar ato da presidência de regulamentação da Biblioteca. 

 

1.1.7. Edital para credenciamento de docentes no quadro de instrutores da Escola do 
Legislativo 

O § 1º do art. 34 da Resolução nº 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. No ano de 2017, foi publicado o primeiro edital para credenciamento de 

docentes, nesse caso, àqueles com experiência em docência. O segundo edital para 

credenciamento dos instrutores sem experiência em docência, o qual foi elaborado e será 

publicado. 

 

Ações: 

- Publicação e divulgação do primeiro edital para credenciamento de docentes; 

- Seleção interna para credenciamento de docentes com experiência em docência; 

- Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento com o objetivo de atuar no 
processo de avaliação da documentação apresentada pelos candidatos do processo de 
credenciamento de docentes  

- Elaboração do segundo edital de instrutores. 
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Necessidades futuras: 

- Publicar o segundo edital para credenciamento de instrutores; 

- Realizar seleção interna de docentes sem experiência em docência; 

- Elaborar instrução normativa interna sobre pagamentos dos docentes. 

 
1.1.8. Curso básico sobre atividade parlamentar 

A 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. O mencionado curso foi ofertado do dia 06 ao dia 10 de fevereiro de 2017 com 

discussão dos seguintes temas: história da Câmara Municipal de Vitória, regimento interno, 

comissões permanentes e temporárias, construção de uma agenda metropolitana, improbidade 

na administração pública, processo legislativo, técnica legislativa, imunidade parlamentar, 

apresentação de projetos desenvolvidos pelas Câmaras, transparência na administração 

pública, principais questões administrativas da Câmara Municipal de Vitória e apresentação 

dos departamentos. O evento foi aberto à participação das Câmaras Municipais da Região 

Metropolitana de Vitória e teve em média 109 participantes. 

 
Ações: 

- Organização e execução do Curso Básico sobre Atividade Parlamentar. 

- Elaboração de pesquisa ao final do curso com o feedback dos alunos para avaliação e 
aprimoramento; 

- Elaboração de relatório de fechamento do curso com todas as atividades 
desenvolvidas. 

 

1.1.9. Tribuna Acadêmica 

A Resolução nº 1.965 de 2017 acrescentou os artigos 346-A, 346-B, 346-C, 346-D, 

346-E, 346-F e 346-G à Resolução nº 1.919/2013. Previu que a Tribuna Acadêmica na 

Câmara Municipal de Vitória será realizada 01 (uma) vez por mês em Sessão Ordinária, 
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podendo o estudante de graduação, pós -graduação mestrado, doutorado ou pós-doutorado 

poderá fazer uso da Tribuna Acadêmica por 30 (trinta) minutos. Para fazer uso da Tribuna 

Acadêmica é necessário atender a algumas exigências, dentre elas: estar devidamente 

matriculado em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC e/ou internacionalmente e ter 

concluído o trabalho de conclusão do curso, monografia, dissertação ou tese a ser apresentada 

no máximo em 2 (dois) anos, comprovar pertinência temática do trabalho, monografia 

dissertação ou tese que se pretende apresentar com as competências do Poder Legislativo e/ou 

Executivo Municipal. Após devida análise pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal 

de Vitória, os inscritos são notificados por meio de ofício do deferimento ou não de sua 

apresentação, bem como da data em que poderão fazer uso da Tribuna, seguindo uma ordem 

de inscrição. 

Durante o ano de 2017 foram ao todo 06 (seis) tribunas acadêmicas com os seguintes 

temas de trabalhos: 1. O Lugar da Prática Urbana: Ensaio Projetual da Avenida Princesa 

Isabel; 2. Orientação Ecológica Direcionada as Autocontruções Sustentáveis: Elaboração de 

uma Cartilha; 3. Arquitetura Eficiente com Ênfase em Energia Fotovoltaica; 4. Uso de 

Tecnologias Geoespaciais Aliadas à Análise Multicritério como Subsídios para a Recuperação 

de Áreas de Preservação Permanente em Bacias Hidrográficas; 5. A atuação da Polícia Militar 

do Estado do Espírito Santo nas manifestações sob o olhar da sociedade; 6. Mentalidade e 

Cultura no Espírito Santo no Governo de Jerônimo Monteiro (1908-1912). 

Ações: 

- Análise quanto à regularidade do curso e quanto à pertinência temática do trabalho, 

monografia dissertação ou tese que se pretende apresentar com as competências do Poder 

Legislativo e/ou Executivo Municipal. 

Necessidades futuras: 

- Aperfeiçoar o fluxo de tramitação desses processos de forma a agilizar os 

procedimentos. 
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1.1.10. Programa de parceria com o ensino superior, especialização, mestrado e 
doutorado 

O Programa de parceria com o Ensino Superior, Especialização, Mestrado e 

Doutorado tem por objetivo o intercâmbio com a comunidade acadêmica, como forma de 

aprendizado e reconhecimento do papel das instituições e da sociedade civil na organização 

da sociedade, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Ações: 

- Envio de ofício para a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), manifestando 

interesse da Casa em firmar convênio para oferta de vagas no curso de mestrado em Gestão 

Pública, para que seus servidores possam participar da seleção. 

Necessidades futuras: 

- Firmar convênio com a UFES; 

- Sinalizar junto ao Instituto Federal do Estado do Espírito Santo (IFES) intenção de 
firmar Convênio. 

 

1.1.11. Análise de Progressões 

A administração pública moderna requer domínio de novas competências, 

compromisso com resultados e eficiência em seu processo e relação de trabalho. A qualidade 

e a responsabilidade no desenvolvimento do trabalho são aspectos fundamentais para o 

atingimento de metas, numa ótica de ações planejadas e comprometidas com mudanças, de 

modo que se possa trabalhar com novos padrões de servidores ágeis, eficientes e 

comprometidos com resultados, formando assim, um aparelho administrativo firme, 

qualificado e técnico.  

E para que uma instituição se torne mais qualificada, é primordial a criação de um 

ambiente mais desafiador e estimulante, em que os servidores se sintam responsáveis pelos 

resultados que a instituição possa atingir, o que recebe reforço quando da capacitação e 

valorização dos servidores.  
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Ações: 

- Reuniões com a Direção Geral sobre o tema; 

- Orientações educacionais e pedagógicas sobre as progressões no que se refere a 

pertinência temática, regularidade de curso e fluxo desses processos. 

Necessidades Futuras: 

- Aprimorar o fluxo de processos de progressão; 

- Estabelecer prazos manifestação dos setores nos processos de progressão. 

 

1.1.12. Elaboração de Projetos Institucionais 

A Escola do Legislativo no ano de 2017 também atuou na área de projetos, por meio 

de reuniões internas e com a elaboração da versão final de documentos. Contribuiu, desse 

modo, com a produção/formatação dos Projetos: Escola vai à Câmara; Concurso de Redação e 

o de Coleta Seletiva.  

I. Projeto Escola vai à Câmara 

Criado por iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vitória, através da 

resolução n° 1.907/2013, o Projeto “Escola vai à Câmara” funciona como uma ferramenta de 

aprendizado e conhecimento do Poder Legislativo e de suas funções. No ano de 2017, com a 

Resolução 1.971/2017, com escopo de fomentar e aperfeiçoar o projeto, este fora 

reestruturado em dois módulos, Câmara Mirim (1º ao 5º ano do ensino fundamental) e 

Câmara Jovem (do 6º ao 9° ano do ensino fundamental e no Ensino Médio), tendo como foco 

os estudantes das redes pública e privada, que terão a oportunidade de visitar a Câmara e 

também conhecer as funções da Casa e dos vereadores, bem como todos os trâmites 

necessários para o pleno funcionamento da Câmara Municipal de Vitória.  

O objetivo do projeto é promover a interação entre a Câmara Municipal de Vitória e as 

escolas, permitindo aos estudantes compreender o papel do Legislativo Municipal, dentro do 

contexto social e ambiental, contribuindo, assim, para a formação da sua cidadania e 

entendimento dos aspectos políticos da sociedade. Consiste na realização de visitas quinzenais 

à Câmara Municipal de Vitória. Cada evento terá a participação de (01) uma escola, 

permitindo receber cerca de 35 (trinta e cinco) estudantes e 03 (três) professores. 
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Pretende-se o desenvolvimento das seguintes ações: visita orientada; palestra com 

debate; sessão plenária do estudante; ciclos de vídeo; cartilha; avaliação dos participantes. 

 

Ações: 

- Reestruturação do Projeto; 

- Chamamento público com intento de firmar convênio que viabilize  o material 

educativo, o transporte dos estudantes e o fornecimento de gêneros alimentícios aos 

estudantes e professores; 

- Elaboração de cartilha institucional pela Escola do Legislativo e Departamento de 

Comunicação (DEC), vídeo institucional. 

Necessidades futuras: 

- Firmar a Convênio; 

- Aprovar a cartilha e providenciar sua impressão; 

- Aprovar vídeo institucional; 

- Lançar oficialmente o projeto. 

 

II. Projeto Concurso de Redação Thelma Maria Azevedo  

O Projeto do Concurso de Redação “Thelma Maria Azevedo” consiste na aproximação 

da Câmara Municipal de Vitória com a sociedade, especificamente com o público-alvo que 

são estudantes do 9º ano das escolas públicas da rede de ensino municipal de Vitória. O 

objetivo do projeto consiste em estimular nos estudantes de ensino fundamental regularmente 

matriculados nas escolas públicas do município de Vitória a reflexão sobre temas 

relacionados à história, à cultura, à cidadania e ao meio ambiente, de modo a contribuir para a 

construção de um lugar melhor para se viver, tanto em âmbito social como ambiental.  

O Concurso de Redação será organizado em 02 (duas) etapas. Na primeira etapa, as 

escolas irão acessar o site da Câmara Municipal de Vitória, no qual encontrarão o material de 

divulgação, o edital do concurso e os formulários de realização dos trabalhos. Cada escola 

participante deverá promover a realização dos trabalhos de redação por seus alunos e 
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selecionar apenas um trabalho finalista. Após a seleção do trabalho, a escola realizará 

inscrição por meio do site da Câmara Municipal de Vitória e enviará o trabalho selecionado. 

Espera-se que nessa etapa os professores trabalhem o tema com os alunos, incentivando o 

debate no ambiente escolar e extraclasse, bem como organizem e supervisionem a confecção 

dos trabalhos.  

Na segunda etapa, a Casa procederá o julgamento dos trabalhos recebidos, os quais 

foram selecionados, inscritos e enviados pela escola na primeira etapa. Os trabalhos 

apresentados serão analisados por uma Comissão Julgadora, composta por, no mínimo, 05 

(cinco) membros, indicados pela Escola do Legislativo Claudionor Lopes Pereira. Pretende-se 

premiar 03 (três) finalistas e os professores orientadores. 

Ações: 

- Elaboração do Projeto de Redação. 

Necessidades Futuras: 

- Elaborar as artes para o concurso; 

- Realizar divulgação do edital do concurso; 

- Realizar divulgação com professores da rede de ensino; 

- Planejar e organizar as etapas do Concurso; 

- Organizar a cerimônia de premiação; 

- Estabelecer parcerias. 

 

1.1.13. Coleta Seletiva 

Foi constituído Grupo de Trabalho destinado a desenvolver um plano para 

implementação de um projeto piloto na Câmara Municipal de Vitória de coleta seletiva de 

resíduos sólidos compatível com a política de gestão de resíduos desenvolvida no município 

de Vitória. A Escola do Legislativo elaborou o Plano de Trabalho, bem como coordenou as 

ações do grupo de trabalho responsável pela implantação da coleta seletiva. Além disso, foi 

realizada capacitação do grupo de trabalho com o apoio da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Vitória e com a empresa contratada, responsável pelos serviços gerais 

executados na Câmara Municipal de Vitória (Braslimp). 
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Ações: 

- Elaboração do Plano de Trabalho; 

- Criação do Grupo de Trabalho; 

- Capacitação interna; 

- Levantamento de dados. 

Necessidades futuras: 

- Providenciar a compra dos containers; 

- Intensificar a sensibilização entre os servidores da Câmara Municipal de Vitória. 

 

1.1.14. Fortalecimento da Escola do Legislativo 

Durante o ano de 2017, a Câmara Municipal de Vitória recebeu a visita de algumas 

Câmaras Municipais do Estado que participaram de reunião na Escola do Legislativo com o 

objetivo de conhecer a experiência na área de capacitação profissional. Nenhuma das Câmaras 

visitantes tem escolas do legislativo implantadas e, por isso, buscavam informações sobre o 

processo de implantação das escolas em seus respectivos municípios. Observa-se, desse 

modo, que, com o investimento contínuo no fortalecimento da Escola do Legislativo 

Claudionor Lopes Pereira, a Câmara Municipal de Vitória poderá se tornar referência no 

Estado. 

Necessidades futuras: 

- Dar continuidade à estruturação da Escola do Legislativo de forma que sirva como 

referência para outras escolas legislativas. 

 

1.1.15. Parceria com entidades e instituições de ensino 

Um dos objetivos institucionais da Escola do Legislativo consiste em realizar cursos, 

palestras, debates e seminários, em parceria ou não, com instituições científicas e 

educacionais. Outro objetivo é integrar o programa INTERLEGIS do Senado Federal, 

viabilizando projetos que possibilitem a disseminação e a utilização dos recursos 
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disponibilizados. Acrescente-se a isso o intento de promover permanente intercâmbio de 

informações e experiências com instituições públicas e privadas, notadamente em torno dos 

campos temáticos das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Vitória. 

Tendo em vista os objetivos elencados, constatou-se a necessidade de que a Escola do 

Legislativo componha a rede formada por escolas de governo, de legislativos, de tribunais de 

contas e de formação de agentes públicos.  

Necessidades futuras: 

- Participar de redes formadas por escolas de governo, de legislativos, de tribunais de 

contas e de formação de agentes públicos com o objetivo de compartilhar conhecimentos e 

experiências sobre boas práticas de formação e aperfeiçoamento profissional de servidores 

públicos, incentivando a produção de conhecimento do Poder Legislativo; 

- Integrar o Programa Interlegis do Senado federal, por intermédio da participação em 

videoconferências e capacitação à distância. 

 

1.1.16. Reunião com outras instituições  

A Escola do Legislativo iniciou aproximação com algumas instituições para 

estabelecimento de parcerias com objetivo de conhecer o funcionamento de outras instituições 

de ensino, de cessão de instrutores para capacitação interna; e oferta de capacitações na área 

de educação ambiental. 

Ações: 

- Contato com a Escola da Assembleia Legislativa do Espírito Santo; 

- Início de contato com a Polícia Rodoviária Federal/Instrutores; 

- Reunião com a Secretaria Municipal de Educação(SEME); 

- Reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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Necessidades futuras: 

-Realizar convênios com as instituições com a finalidade de estabelecer mútua 

cooperação técnico-científica e cultural, o intercâmbio de conhecimentos, informações e 

experiências, além do desenvolvimento institucional e de recursos humanos. 

 

1.1.17. Visitas Técnicas 

A visita técnica é o momento de integração entre os participantes, principalmente pela 

troca de experiências entre alunos, professores e profissionais da área. A Escola do 

Legislativo atuou recebendo algumas instituições para orientação e posterior encaminhamento 

aos setores/departamentos responsáveis. 

Ações: 

- Visita dos alunos do SENAC;  

- Visita de alunos da Escola Viva de São Pedro. 

 

1.2. ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 

 

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

Departamento de Fiscalização e Relações Comunitárias, conforme ato da Resolução nº 

1952/2016. 

A AFRC contempla o programa Fiscaliza Vitória, por meio do qual a Câmara 

Municipal de Vitória fiscaliza os equipamentos e serviços público municipais disponibilizados 

ao cidadão, de modo que o citado programa visa atender a estes. Tal fiscalização se dá junto à 

área de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, Cultura e Meio Ambiente. Abaixo, 

segue fluxograma de trabalho atinente à fiscalização:  

Figura 1 - Fluxograma de demandas 



 
Direção Geral 

 

O procedimento de fiscalização é realizado 

Contudo, ainda que disponha de um calendário próprio de visitas, a AFRC

solicitações de demandas advindas dos vereadores e das comunidades,

registradas através do site www.fiscalizavitoria.com.br

estas ao seu planejamento.

sociais. Essas demandas são recebidas e encaminhadas para o sistema de dados para 

agendamento das visitas e divulgação no site. Após a divulgação do calendário, a equipe 

realiza o relatório fotográfico

(questionário) no responsável pelo mesmo. O questionário contempla as condições da 

infraestrutura, do funcionamento, dos recursos humanos e financeiros.

No retorno de cada visita de fisc

coletadas. Esses relatórios serão encaminhados para os 

competência na(s) área(s) temática(s) sob análise. Em seguida, o material analisado

para as comissões permanentes da Câmara Municipal de Vitória.

1.2.1. Reestruturação da AFRC   

No ano de 2017, deu

fiscalização. Para tanto, reestruturou

servidores e 02 (dois) estagiários, além de ser reativado o “162”, considerado um importante 

meio de comunicação entre a AFRC e os cidadãos.

1.2.2. Visitas realizadas pela AFRC

Conforme quadro abaixo, dezenas de vistas foram executadas neste ano, nas mais 

diversas áreas, sendo importante consignar as procedidas 

de terem sido visitadas as mapeadas

 
 Relatório de Gestão 2017

Fonte: Fiscaliza Vitória 

O procedimento de fiscalização é realizado mediante um cronograma sistematizado. 

Contudo, ainda que disponha de um calendário próprio de visitas, a AFRC

solicitações de demandas advindas dos vereadores e das comunidades, as quais

www.fiscalizavitoria.com.br ou pelo telefone 

. O fluxo de trabalho tem como entrada as demandas dos atores 

sociais. Essas demandas são recebidas e encaminhadas para o sistema de dados para 

agendamento das visitas e divulgação no site. Após a divulgação do calendário, a equipe 

elatório fotográfico do equipamento e aplica um instrumento de coleta 

(questionário) no responsável pelo mesmo. O questionário contempla as condições da 

infraestrutura, do funcionamento, dos recursos humanos e financeiros. 

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

coletadas. Esses relatórios serão encaminhados para os analistas legislativos, servidores com 

competência na(s) área(s) temática(s) sob análise. Em seguida, o material analisado

ermanentes da Câmara Municipal de Vitória. 

Reestruturação da AFRC    

No ano de 2017, deu-se início ao um novo planejamento e execução de visitas de 

. Para tanto, reestruturou-se a equipe, a qual passou a ser composta por 11 (onze) 

02 (dois) estagiários, além de ser reativado o “162”, considerado um importante 

meio de comunicação entre a AFRC e os cidadãos. 

realizadas pela AFRC 

Conforme quadro abaixo, dezenas de vistas foram executadas neste ano, nas mais 

diversas áreas, sendo importante consignar as procedidas junto às nascentes

as mapeadas pela Prefeitura Municipal de Vitória
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cronograma sistematizado. 

Contudo, ainda que disponha de um calendário próprio de visitas, a AFRC, considerando as 

as quais registradas são 

ou pelo telefone 162, prioriza e inclui 

O fluxo de trabalho tem como entrada as demandas dos atores 

sociais. Essas demandas são recebidas e encaminhadas para o sistema de dados para 

agendamento das visitas e divulgação no site. Após a divulgação do calendário, a equipe 

do equipamento e aplica um instrumento de coleta 

(questionário) no responsável pelo mesmo. O questionário contempla as condições da 

alização, a equipe elabora relatório com informações 

analistas legislativos, servidores com 

competência na(s) área(s) temática(s) sob análise. Em seguida, o material analisado segue 

se início ao um novo planejamento e execução de visitas de 

se a equipe, a qual passou a ser composta por 11 (onze) 

02 (dois) estagiários, além de ser reativado o “162”, considerado um importante 

Conforme quadro abaixo, dezenas de vistas foram executadas neste ano, nas mais 

ascentes, porquanto, além 

pela Prefeitura Municipal de Vitória, outras nascentes, 

http://www.fiscalizavitoria.com.br/
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ainda não mapeadas o foram. Um importante dado a ser fornecido à Prefeitura do Município 

de Vitória, haja vista a crise hídrica do Espírito Santo. Essas ações representam um número 

considerável, as quais se desdobrarão em ações positivas de aperfeiçoamento aos serviços e 

equipamentos colocados à disposição dos cidadãos. Algumas dessas ações tiveram que ser 

remanejadas para o ano seguinte, porquanto a conclusão do processo licitatório de 

fornecimento de combustível do veículo da Câmara Municipal de Vitória ainda se encontrar 

pendente, haja vista a ausência de interessados até o momento. 

Tabela 1 - Quantitativo de equipamentos municipais fiscalizados  em 2017 

Área Equipamentos fiscalizados 

Centro de Excelência de Ginástica e Lutas 01 

Projeto Tamar 01 

APPI 05 

Esporte 02 

Meio ambiente 26 

Praças 07 

Nascentes mapeadas pelo Município                46 

Nascentes não mapeadas 13 

Estação ecológica do Lameirão 01 

Reserva Ecológica de Goiabeiras 01 

Manguezal da UFES 01 

Manguezal de Goiabeiras 01 

Mata de Goiabeiras 01 

Mata de Restinga do Parque Atlântico 01 

Viveiro Municipal Jaime Wright 01 

Viveiro Municipal de Cariacica 01 

Ilhas de Vitória (Áreas de preservação) 23 

Restinga de Camburi 01 

Mata Paludosa de Jardim Camburi  01 

Solicitações avulses 05 
Fonte: Elaboração própria 
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1.2.3. Fortalecimento das ações da AFRC junto a outras instituições   
Desde novembro de 2014, as ações do DFRC e, hoje a AFRC, tem sido divulgadas 

junto as mais diversas instituições. Foram aproximadamente 10, sendo 04 em 2017. Nessas 

visitas foi apresentada a estrutura da própria AFRC, bem como sua forma de trabalho, de 

modo a apoiar e estimular que o projeto que lhe originou seja implantado em outras 

instituições sempre que possível, eis que a AFRC é um aliado à fiscalização ao poder 

executivo municipal e um reforço na aproximação do legislativo municipal junto às 

comunidades. 

 
1.3. CPL -  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

1.3.1. Relatório de contratos vigentes em 2017 
PREGÕES PRESENCIAIS HOMOLOGADOS EM 2017 

PP OBJETO E FORNECEDOR 
CONTRATADO 

VALOR 
ESTIMADO 

VALOR 
FINAL ECONOMIA 

001/2017 

Manutenção corretiva e preventiva, com 
fornecimento de peças em 02 (dois) 
elevadores Elevadores Nacional do Brasil 
Ltda. 

R$ 30.119,84 R$ 30.000,00 R$ 119,84 

002/2017 
Confecção de Comendas e Medalhas 
Formalta Ind. e Com. de artigos militares 
EIRELI 

R$ 15.530,00 R$ 15.120,00 R$ 410,00 

003/2017 

Aquisição de cadeiras giratórias (Lote 01) 
Comércio Imperial Ltda; 
Aquisição de longarinas (Lote 02) 
Eduardo Fadini Silvestre ME 

R$ 43.423,90 R$ 42.980,00 R$ 443,90 

   

004/2017 

Aquisição de material de expediente (Lote 01) 
Cescopel Atacado Distribuidora Ltda EPP; 
Aquisição de utensílios de cozinha (Lote 02) 
Top One Thousand Comércio EIRELI 

R$38.358,38 R$27.665,98 R$ 10.692,40 

R$ 2.164,44 R$ 2.164,00 R$ 0,44 

005/2017 Aquisição de material gráfico 
Alternativo Comércio e Serviço Ltda ME R$ 43.144,27 R$ 25.410,60 R$ 25.410,60 

006/2017 
Manutenção do sistema de sonorização e 
projeção de vídeo do Plenário 
Thales da Silva Souza 

R$ 66.090,00 R$ 62.400,00 R$ 3.690,00 

007/2017 Aquisição e instalação de equipamentos de 
áudio para o Plenário Eletrosom LTDA EPP R$ 75.568,05 R$ 5.568,00 R$ 0,05 

008/2017 
Aquisição e instalação de 01 (um) Data Show 
no Plenário 
Eletrônica Gorza Ltda ME 

R$ 18.850,00 R$ 14.500,00 R$ 4.350,00 

010/2017 

Confecção de Carteira de Identificação de 
Vereador e Crachá de Identificação dos 
Servidores 
BPD Processamento de Cartões Ltda-EPP 

R$ 9.461,35 R$ 9.455,40 R$ 5,95 

011/2017 
Aquisição de Ponto Eletrônico, nobreaks, 
licença permanente de software e serviços de 
implantação, treinamento e manutenção 
Ebalmaq Comércio e Informática Ltda – EPP 

R$ 27.900,99 R$ 27.000,00 R$ 900,99 

012/2017 Locação de espaço com serviço de Buffet 
(coffee break) para realização de evento R$ 15.409,00 R$ 15.000,00 R$ 409,00 
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Centro de Eventos Vitória Comércio & 
Serviços Ltda- EPP 

013/2017 
Impressão da 3ª Ed.  Revista Câmara 
Notícias, com tiragem de 12.000 (doze mil) 
exemplares 
Gráfica Central Ltda- ME 

R$ 29.530,80 R$ 29.000,00 R$ 530,80 

015/2017 

Confecção e fornecimento de chaves, abertura de 
portas, armários e gaveteiros (Lote 1) 
Chaveiro Terra Ltda-EPP; 
Confecção e fornecimento de carimbos (Lote 
2) 
Mix Comércio e Serviços Eirelli- EPP 

R$ 16.199,33 R$ 16.189,00 R$ 10,33 

 
R$ 10.276,67 

 
R$ 10.250,00 

 
R$ 26,67 

016/2017 
Aquisição de catracas, software de controle de 
acesso e manutenção corretiva sob demanda 
Fechaduras Combate Comércio e Serviços Ltda 

R$ 96.269,93 R$ 96.269,93 R$ 29.269,93 

018/2017 

Aquisição de compressores para aparelhos de 
ar condicionado 
Mix Comércio e Serviços EIRELI EPP (Lote 
1);   
FriosMil Ref Transp Ltda EPPP (Lote 2) 

 

R$10.907,82 R$ 7.400,00 R$ 3.507,82 

R$ 5.345,56 R$ 5.078,00 R$ 267,56 

019/2017 
Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva 
do Sistema CFTV 
Asterixco Telecom Ltda 

R$ 32.472,52 R$ 14.280,00 R$ 18.192,52 

ECONOMIA COM OS PREGÕES R$ 90.641,87 
 

1.3.2. Relatório anual dos aditivos contratuais de 2017 

PROCESS
O 

ADITIVOS 
OBJETO FORNECEDOR PERIODO 

Nº TIPO 

5276/2016 1º PRAZO Publicação de atos 
oficiais S/A A GAZETA 01/09/2017 a 

31/08/2018 

12421/2016 1º PRAZO 
Sistema de 
Processos 
Legislativos. 

AGAPE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA-

EPP 

12/04/2017 a 
11/04/2018 

6138/2015 
1º PRAZO Manutenção de ar 

condicionado 

CETEST ES – 
MANUTENÇÃO E 

UTILIDADES LTDA 

10/12/2016 a 
09/12/2017 

2º PRAZO 10/12/2017 a 
09/12/2018 

7138/2016 
1º QUANTITATIV

O Serviços de internet 
DINAMICA 

TELECOMUNICAÇÕES 
EIRELI 

Assinado em 
20/09/2017 

2º PRAZO 18/12/2017 a 
17/12/2018 

12423/2015 1º PRAZO Publicação no 
Diário Oficial 

DEPARTAMENTO DE 
IMPRENSA OFICIAL DO 
ESPÍRITO SANTO – DIO-

ES 

06/02/2017 a 
05/02/2018 

189/2017 1º PRAZO Vale transporte 
intermunicipal 

SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 

METROPOLITANO DA 
GRANDE VITÓRIA-

GVBUS 

10/01/2017 a 
09/01/2018 

189/2017 1º PRAZO Vale transporte 
municipal 

SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE 

10/01/2017 a 
09/01/2018 
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TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO - SETPES 

5561/2016 1º PRAZO Vigilância STAR – VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA LTDA 

30/11/2017 a 
29/11/2018 

11823/2015 
1º PRAZO  

VALOR Filmagem das 
sessões plenárias. 

TVIX COMUNICAÇÕES 
LTDA 

14/03/2017 a 
13/03/2018 

2º QUALITATIVO 
VALOR 

Assinado em 
27/10/2017 

2865/2015 
2º QUALITATIVO Locação de 

equipamentos para 
cópia e impressão. 

REPROS SOLUÇÕES EM 
DOCUMENTOS LTDA-

EPP 

Assinado em 
27/10/2017 

3º PRAZO 09/12/2017 a 
08/12/2018 

2547/2014 2º PRAZO Serviço de telefonia 
fixa. 

TELEMAR NORTE LESTE 
S/A 

25/02/2017 a 
24/02/2018 

4977/2015 3º PRAZO Locação de mão de 
obra para limpeza. 

BRASLIMP SERVIÇOS 
LTDA 

01/10/2017 a 
30/09/2018 

501/2011 3º PRAZO  Vale alimentação. EMPORIO CARD LTDA-
EPP 

01/01/2017 a 
31/12/2017 

2747/2013 4º QUALITATIVO 
PRAZO 

Manutenção 
preventiva, 
corretiva e 
evolutiva de 
equipamentos de 
telefonia e inclusão 
de manutenção de 
cabeamento 
estruturado. 

MAXXIDUTO LEADER 
SERVICE COMÉRCIO 

CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME 

17/06/2017 a 
16/06/2018 

11496/2015 

1º PRAZO Postagem de 
correspondências.  

EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS 

27/01/2017 a 
26/01/2018 

2º QUALITATIVO 

Incluir no contrato 
encomendas 
nacionais e excluir 
os serviços Sedex 
(40096) PAC 
(41068).  

Assinado em 
21/06/2017 

3º QUALITATIVO 

Incluir no contrato 
o Termo de 
Categorização e 
Benefícios da 
Política Comercial 
dos Correios. 

Assinado em 
21/06/2017 
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1.3.3. Composição da Comissão Permanente de Licitação  
Presidente: Deliani Fehelberg Favorelli  

Pregoeiro: Swliwan Manola  

Membro: Eliana Nunes Vieira  

Membro: Ricardo Ferreira Perini 

Membro: Larissa Togneri Mello 

Membro: Dalila Lima de Oliveira Matos 

 
1.4. CERIMONIAL 

Descrição Quantidade 

Sessões Solenes (Plenário Maria Ortiz) 26 

Audiências Públicas (Plenário Maria Ortiz) 30 

Reuniões das Comissões Permanentes - SAC  (Plenário Maria Ortiz) 225 

Reuniões Extraordinárias das Comissões Permanentes- SAC (Plenário Maria Ortiz) 14 

Reuniões dos Gabinetes Parlamentares (Auditório Nenel Miranda e Plenário Maria 
Ortiz) 

98 

Reuniões dos Partidos Políticos (Auditório Nenel Miranda e Plenário) 68 

Atividades das Escolas na Câmara (Plenário Maria Ortiz) 06 

Reuniões dos Órgãos Externos  (CPV e SecretáReuniria de Saúde) 08 

Reuniões das Frentes Parlamentares -  Frente Parlamentar de Combate ao Abuso 
Sexual  Infantil e Frente Parlamentar em Defesa da Acessibilidade 

17 

Reuniões Extraordinárias das Frentes Parlamentares -  Frente Parlamentar de 
Combate ao Abuso Sexual Infantil e Frente Parlamentar em Defesa da 

Acessibilidade 
03 

 
 

1.5. ASSESSORIA DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

 
A Assessoria de Segurança Legislativa realizou durante o exercício de 2017 o 

policiamento interno e externo das dependências da CMV, coordenando, sob a supervisão da 

Direção Geral, a Central de vídeo monitoramento, a Vigilância Patrimonial Terceirizada, bem 
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como o controle e supervisão das recepções quanto ao acesso de visitantes e funcionários nas 

dependências desta Casa de Leis. 

No ano de 2017, após reuniões com os servidores que compõem a assessoria em 

comento, ficou estabelecido que no de 2018 dar-se-á inicio aos processos para aquisição dos 

uniformes, na forma prevista na resolução nº1929 de 2014, bem como dos 

radiocomunicadores, recursos materiais que promoverão melhor estrutura e condições de 

trabalho à Assessoria de Segurança Legislativa.   

 
1.6. CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

A chefia de gabinete da presidência coordenou e organizou o gabinete do Presidente 

desta Casa, mediante atendimento, controle da agenda do Presidente, realizando contato com 

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

cumprimento à competência que lhe é prevista na resolução 1952 de 2016, qual seja, resolver 

antecipadamente os problemas administrativos. Para tanto, foram realizados diversos 

atendimentos de servidores da CMV e público em geral, os quais perfazem o montante de 

174.   

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

92 (noventa e duas) Portarias Internas; 

45 (quarenta e cinco) Atos da Presidência; 

05 (cinco) Atos da Mesa Diretora. 

 
1.7. 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 
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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; 

XV -  Departamento Legislativo; 

XVI - Departamento de Comunicação.  

 

Insta registrar que no presente relatório não foram inseridas todas as ações do 

exercício de 2017, buscando o fechamento o biênio 2017-2018, pois nesse momento, dá-se 

observância ao quanto disposto no artigo 35, inciso XXVI, do Regimento Interno – Resolução 

no. 1.919/2014.  

Destarte, o relatório completo será encaminhado quando da prestação de 

contas/relatório de gestão perante a Corte do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

previsto para o dia 31 de março de 2019. 

 
 

Raquel Ramos 
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 2017. 

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, 02 assessores legislativos e 01 estagiário de ensino superior. 

2.3. Principais Rotinas 

2.3.1. Pagamentos 
Sabe-se que o pagamento é o momento após o fornecedor ter entregue o bem ou 

prestado o serviço contratado, devidamente atestado pelo(s) gestor(es) do(s) contrato(s)  e inseridos no 

DGA/Almoxarifado, o que é comprovado mediante a emissão dos BRM’s e BRS´s. Assim, se procede 

a verificação da regularidade fiscal por meio da emissão/recebimento das Certidões Negativas de 

Débitos, sendo que a liquidação e emissão das Ordens Bancárias são devidamente assinadas pela 

Diretora Geral e pelo Ordenador de Despesas e enviada ao banco. 

O DFC  realizou ao longo do exercício de 2017 diversos pagamentos, a saber: 

Dispensa de Licitação; 

Inexigibilidade; 

Licitações e 

Contratos. 

 

O total das despesas supracitadas durante o presente exercício foi de R$ 5.894.405,54 (cinco milhões 

oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

2.3.2. Conciliação bancária 

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

as emissões de ordem de pagamento com os recebimentos de transferências financeiras e com os 
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pedidos de aplicação e resgate de títulos financeiros, lançando, 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  

encaminhamno 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 encaminham aos gestores na DGE e na Presidência junto ao Balancete 

Mensal. 

2.3.3. Aplicação financeira 

Todos os recursos recebidos pela CMV foram aplicados em títulos financeiros 

e seus rendimentos, após apuração destes, serão devolvidos à Prefeitura Municipal de Vitória 

(PMV) após o fechamento do Balanço 2017. Diariamente, o Coordenador Financeiro faz o 

levantamento do montante necessário para honrar os compromissos financeiros da CMV e 

solicita 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, com intento de que fosse obtida a melhor rentabilidade dos recursos públicos sob 

a responsabilidade da CMV. 

2.4.Gestão Orçamentária 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 9.050/2016 fixou a despesa da Câmara 

Municipal de Vitória em R$ 28.260.600,00 (vinte oito milhões, duzentos e sessenta mil e seiscentos 

reais) para o exercício 2017;  

Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias fixadas na Lei nº 9.050/2016 

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

168 da CRFB/88; 

Do montante orçamentário destinado à Câmara Municipal (R$ 28.260.600,00), foi 

empenhado R$ 25.370.278,05 (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta mil, duzentos e setenta e oito 

reais e cinco centavos), foi liquidado R$ 24.491.146,60 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e 

noventa e um mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos) e pago R$ 24.464.190,13 (vinte e 

quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa reais e treze centavos), conforme 

demonstrado a seguir: 



 
 

 
 

  
Direção Geral Relatório de Gestão 2017 30 

Demonstrativo da Execução 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$ 879.131,45. Do 

total da despesa fixada, 89,77% foi empenhado, 86,66% foram liquidados e 86.57% foram 

pagos. Das despesas liquidadas, 99,89% foram pagas e a diferença entre o valor liquidado e o 

valor pago é exatamente o valor inscrito em restos a pagar processado, que totaliza no 

montante de R$ 26.956,47. 

As despesas inscritas em restos a pagar não processado de exercícios 

anteriores, no montante de R$ 342.116,25 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e dezesseis 

reais e vinte e cinco centavos), até o fechamento do exercício de 2017 não haviam sido pagas 

e deverão, após análise, ser anuladas no exercício seguinte. 

2.5. Gestão Financeira 

As movimentações financeiras 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. 

 

2.7.1. Contribuições Previdenciárias  

As contribuições previdenciárias do RPPS e do RGPS, patronal e retida dos 

Servidores, foram recolhidas regularmente, conforme Lei 9.717/98, art. 1º, inciso II e 

demonstrativos abaixo:  

 

 

DESCRIÇÃO VALOR
Valor Orçado 28.260.600,00
Valor Empenhado 25.370.278,05
Valor Liquidado 24.491.146,60
Valor Pago 24.464.190,13
Quadro 1 - Resumo da Execução Orçamentária

Fonte: Elaborado pelo DFC em 05/03/2018 - SmarCP.
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Demonstrativos de Repasses ao RGPS E RPPS 

Regime Geral – 2017

 
Regime Próprio – 2017 

 

MÊS SERVIDOR PATRONAL TOTAL
JANEIRO 80.158,69R$       175.102,27R$       R$     255.260,96 

FEVEREIRO 83.495,52R$       183.022,90R$       R$     266.518,42 

MARÇO 83.721,06R$       185.463,96R$       R$     269.185,02 

ABRIL 83.758,80R$       187.079,91R$       R$     270.838,71 

MAIO 83.718,57R$       186.289,97R$       R$     270.008,54 

JUNHO 85.314,34R$       188.363,95R$       R$     273.678,29 

JULHO 86.141,42R$       187.984,50R$       R$     274.125,92 

AGOSTO 85.353,07R$       186.259,25R$       R$     271.612,32 

SETEMBRO 86.204,42R$       191.707,13R$       R$     277.911,55 

OUTUBRO 86.881,70R$       191.896,06R$       R$     278.777,76 

NOVEMBRO 87.727,55R$       193.416,35R$       R$     281.143,90 

DEZEMBRO 93.816,73R$       207.003,43R$       R$     300.820,16 

13°SALÁRIO 66.046,38R$       119.657,39R$       R$     185.703,77 

Totais 1.092.338,25R$    2.383.247,07R$    3.475.585,32R$    
Quadro 2 - Demonstrativo dos Repasses ao Regime Geral de Previdência

RGPS

Fonte: Elaborado pelo DFC em 05/03/2018 - SmarCP.

MÊS SERVIDOR PATRONAL TOTAL
JANEIRO 20.807,07R$       51.614,14R$        R$      72.421,21 

FEVEREIRO 18.438,34R$       36.876,68R$        R$      55.315,02 

MARÇO 17.776,94R$       35.553,88R$        R$      53.330,82 

ABRIL 18.406,72R$       36.813,44R$        R$      55.220,16 

MAIO 17.807,64R$       35.615,28R$        R$      53.422,92 

JUNHO 18.465,16R$       36.930,32R$        R$      55.395,48 

JULHO 19.716,27R$       39.432,54R$        R$      59.148,81 

AGOSTO 18.332,17R$       36.664,34R$        R$      54.996,51 

SETEMBRO 18.527,75R$       37.055,50R$        R$      55.583,25 

OUTUBRO 18.036,43R$       36.072,86R$        R$      54.109,29 

NOVEMBRO 19.967,44R$       39.935,12R$        R$      59.902,56 

DEZEMBRO 17.715,05R$       35.430,10R$        R$      53.145,15 

13°SALÁRIO 9.607,96R$        19.215,92R$        R$      28.823,88 

Totais 233.604,94R$      477.210,12R$      710.815,06R$      
Quadro 3 - Demonstrativo dos Repasses ao Regime Próprio de Previdência

RPPS

Fonte: Elaborado pelo DFC em 05/03/2018 - SmarCP.
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Foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento de impostos e 

contribuições previdenciárias, devidas por  pessoas jurídicas contratadas pela Câmara Municipal de 

Vitória, consoante LC nº 116/2003, art. 6º, Decreto Federal nº 3000/1999 e Lei 8.212/91. 

2.8. Demonstrações Contábeis 

Os registros e as demonstrações contábeis foram realizados em observância aos 

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 à  L.C nº 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/64, art. 4º, não foram 

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

e/ou ilegítimas.  

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

de prévio empenho. 

Os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal n.º 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 02/06/2017, o Poder  Legislativo devolveu aos cofres da Prefeitura desta Cidade 

um montante de R$ 1.364.543,30 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta 

e três reais e trinta centavos), dos quais R$ 1.323.540,69 são referente a saldo financeiro do exercício 

anterior (2016) e R$ 41.002,61 são referentes a rendimentos de aplicação financeira, apurados no mês 

de dezembro de 2016. 

O saldo financeiro disponível ao final do exercício 2017 é de R$ 3.752.042,08 (três 

milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quarenta e dois reais e oito centavos), dos quais R$ 

3.507.243,49 (três milhões, quinhentos e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove 

centavos), são referentes ao resultado financeiro de 2017 e R$ 244.798,59 (duzentos e quarenta e 

quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), são provenientes de 

rendimentos das aplicações financeiras do exercício de 2017, e serão devolvidos ao executivo no 

exercício seguinte. Os valores em conta corrente foram devidamente aplicados no decorrer do 

exercício 2017, consoante contas abaixo: 

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

 Caixa Econômica Federal conta corrente/aplicação nº 019-5; 
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2.9. Limites Constitucionais 

2.11.1. 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 2017, foram apurados conforme abaixo:  

Despesa de Pessoal x Receita Corrente Líquida 

 

Diante do quadro acima, nota-se que não foram praticados quaisquer atos que 

provocassem 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 violação ao disposto no art. 22 da LC 101/2000. 

No exercício 2017, não fora concedida qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração ou movimentação de contratação sem observância de saldo orçamentário. 

2.11.2. 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 1.311.894.386,51 100,0% 1.352.256.825,25 100,0% 1.351.321.331,08 100,0%

LIMITE MÁXIMO 
(incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 78.713.663,19 6,00% 81.135.409,52 6,00% 81.079.279,86 6,00%

LIMITE PRUDENCIAL 
(parágrafo único do art. 22 da LRF) 74.777.980,03 5,70% 77.078.639,04 5,70% 77.025.315,87 5,70%

LIMITE DE ALERTA 
(inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 70.842.296,87 5,40% 73.021.868,56 5,40% 72.971.351,88 5,40%

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP 18.119.161,63 1,38% 17.741.555,81 1,31% 17.747.002,09 1,31%

Quadro 4 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal - DTP / RCL
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - RGF - 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2017

1.º Quadrimestre 2.º Quadrimestre 3.º QuadrimestreDTP e Apuração do Cumprimento 
do Limite Legal
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Demonstrativo de Gasto com Folha de Pagamento 

 

2.11.3. 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.  

 

2.12. Repasse do Duodécimo 

 

2.13. Prestação de Contas 

CIDADES WEB - Os relatórios mensais foram encaminhados e homologados 

no Tribunal de Contas nos prazos estabelecidos, conforme Resolução 247/2012, alterada pelas 

Resoluções de nº 256/2013, nº 259/2013, nº272/2014 e nº 282/2014 do Tribunal de Contas do 

Espírito Santo. 

R$ 1,00

ORÇAMENTO DO 
LEGISLATIVO

DESPESA COM 
FOLHA DE PAGAMENTO %

28.260.600 15.759.798 55,77%

Quadro 5 - Demonstrativo de Gasto com Folha de Pagamento 

Fonte: SmarCP - CER07700 - Situação Atual e Historico da Despesa 2017

R $ 1,00

RECEITA 
PREVISTA

TOTAL DA 
REMUNERAÇÃO %

1.565.971.397 1.510.002 0,096%
Quadro 6 - Comparat ivo Receita x Despesa Total com Subsídios
Fonte: SmarCP e DFC 06/03/2018.

RECEITA PREVISTA % E.C 25 VALOR DO 
DUODÉCIMO

Limite máximo - 5,00% 78.298.569,86

Repasse realizado - 1,80% 28.260.600,00
Quadro 7 - Demonstrativo do Repasse do Doudécimo

Fonte: Elaborado pelo DFC em 06/03/2018 - SmarCP.

1.565.971.397,26
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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. 

2.14. Elaboração da 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 à boa técnica orçamentária e a todas as 

determinações dos órgãos de regulamentação contábil, fiscal e de controle externo. 

2.15. Elaboração de Relatórios Gerenciais 

Mensalmente, após o encerramento contábil, o DFC elaborou relatórios gerenciais 

acerca da execução orçamentária da CMV. 

2.16. Prestação de Contas Anual – PCA 

Anualmente, em consonância com 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, preparando, assim, 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 (PGE) 
 

No ano de 2017, foram desenvolvidas pela Procuradoria Geral desta Casa de Leis as 

seguintes atividades: 

a) Pareceres administrativos: 265 (duzentos e sessenta e cinco);  

b) Processos de ficha limpa analisados: 283 (duzentos e oitenta e três); 

c) Manifestações em ações judiciais: ADI 8 (oito) e Mandado de Segurança 2 (dois). 

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 e aos 

Mandados de Segurança perante as Varas da Fazenda Pública do Município de Vitória, 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.”  

No que se refere aos Mandados de Segurança impetrados, a Procuradoria da Câmara 

nos autos do MS nº 0019522-49.2017.8.08.0024 requereu a extinção da ação por falta de 

interesse de agir, pois não houve suspensão da progressão funcional da servidora. Quanto ao 

processo nº 0009673-53.2017.8.08.0024, foi requerida a improcedência da ação, visto que a 

Requerente não fazia jus à progressão por ela pleiteada. 

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

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

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

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

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

de terreno de marinha e acrescidos situados nos bairros localizados na ilha de Vitória e a União, 

que autoriza cobrança de taxa de ocupação, foro, laudêmio ou multas administrativas. 
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Tal pedido de intervenção da Câmara Municipal de Vitória - ES na condição de Amicius 

curiae foi deferido pela relatora do processo. 

Consigna-se que no Recurso Extraordinário acima referido foi julgado com resolução de 

mérito em 27 de abril de 2017, tendo a seguinte emenda: 

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da Ministra Rosa Weber (Relatora), 
vencido o Ministro Marco Aurélio, apreciando o tema 676 da repercussão geral, negou 

provimento ao recurso e fixou a seguinte tese: “A Emenda Constitucional nº 46/2005 não 
interferiu na propriedade da União, nos moldes do art. 20, VII, da Constituição da 

República, sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos situados em ilhas costeiras 
sede de Municípios”. (Ausentes, neste julgamento, os Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. 

Falaram: pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, 

Advogada-Geral da União, e, pela Procuradoria-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral 

da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Presidiu o julgamento a Ministra 

Cármen Lúcia. Plenário, 27.4.2017.) 
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4. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO (DTI) 
 
Esta unidade administrativa está inserida em diversos projetos da Câmara Municipal 

de Vitória, sendo que, no ano de 2017, deu-se especial atenção à adoção de ferramentas  que 

estimulem  e contribuam para que  este poder legislativo municipal se tornasse mais 

sustentável e transparente.  

Além disso, 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 elevado índice de disponibilidade, qualidade e segurança. 

Em recente levantamento realizado pelo DTI, constatou-se que 99,25% dos servidores 

deste poder utilizam ou necessitam direta ou indiretamente dos serviços de Tecnologia da 

Informação em suas atividades. Tal índice demonstra a expressividade deste departamento.  

Feitas tais considerações, segue abaixo os trabalhos desenvolvidos pelo DTI, os quais, 

em sua maioria têm por intento reforçar a transparência, a celeridade das atividades da Casa e 

a participação popular no Parlamento. 

4.1. 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); 
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• Controle e gestão de equipamentos e dispositivos; 

• 120 Microcomputadores usuários (Modelo All in one); 

• 35 Microcomputadores usuários (Desktop Lenovo); 

• 15 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); 

- SMARAPD (Sistema de Gestão DGP e DGA); 

 

4.1.2.  Ações concluídas pelo DTI 

• Contratação de novo equipamento de impressão para atender ao Departamento de 

Documentação e Informação; 

• Configuração e manutenção do parque de máquinas da Casa; 

• Troca, manutenção e mapeamento do cabeamento de rede; 

• Site da Câmara reformulado; 

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

aquisição de cartões de acesso;  

• Contratação de update na banda de internet; 
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• 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; 

 

4.1.3.  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 a Câmara Sem Papel e CMVMAIL; 

• Compra de equipamentos de rede; 

• Compra de estação gráfica para trabalhos com edição de vídeo e fotos; 

• Troca de racks de rede; 

• Instalação de fibra ópticas para interligação dos switches; 

• Compra de novos terminais de votação para o plenário. 
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4.1.4.  Atendimentos realizados pelo DTI em 2017  

CHAMADOS FECHADOS - PROBLEMAS X ÁREAS DE ATENDIMENTO 

QUANTIDADE SETOR ÁREA DE ATENDIMENTO 381 COMPUTADOR ATENDIMENTO 283 IMPRESSORA ATENDIMENTO 137 APLICATIVO ATENDIMENTO 128 INTERNET ATENDIMENTO 96 TELEFONE/RAMAL ATENDIMENTO 60 INTRANET ATENDIMENTO 56 WIFI ATENDIMENTO 39 NOTEBOOK ATENDIMENTO 28 E-MAIL / CMVMAIL / ZIMBRA ATENDIMENTO 27 PASTA / ARQUIVO ATENDIMENTO 27 ESTABILIZADOR ATENDIMENTO 19 CATRACA ATENDIMENTO 15 SENHA ATENDIMENTO 14 SMAR AM/RH ATENDIMENTO 14 PONTO DE REDE ATENDIMENTO 10 CAMERAS ATENDIMENTO 8 SCANNER ATENDIMENTO 3 PLENARIO ATENDIMENTO 3 MONITOR ATENDIMENTO 2 PONTO ELETRÔNICO / SISPONTO / HENRY ATENDIMENTO 2 REESTRUTURAÇÃO ATENDIMENTO 2 CMV INDOOR ATENDIMENTO 1 CANCELAS ATENDIMENTO 
TOTAL 1355 
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5. DEPARTAMENTO LEGISLATIVO (DEL) 
 
Em atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, moralidade, eficiência e celeridade das proposições, o departamento manteve 

todas as inovações adquiridas pelas gestões anteriores e por esta. 

 

5.1.PRODUÇÃO LEGISLATIVA 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DE 01/01/2017 A 31/12/2017 

PROPOSIÇÕES 
LEGISLATIVAS 
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VO
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APRESEN/ENC. 8.658 83 131 184 442 4 2 42 347 77 

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

APROV/PUBL. 0 0 0 0 0 3 1 25 199 0 

TRAMITANDO 0 0 0 0 0 1 1 17 0 0 

OUTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APROVADO 8.658 83 131 184 442 3 1 25 199 72 

REJEITADO 0 0 0 0 19 0 0 0 10 5 

SANCIONADO/PROMULGADO 0 0 0 0 0 0 0 25 160 0 

PROMULGADO 
     

3 1 25 41 0 

VETOS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 
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ATIVIDADE LEGISLATIVA TOTAL 

EXP. EXTERNO 74 

EXP. INTERNO 131 

OFICIOS/DEL 9.731 

OFÍCIO/LOGRAD. 30 

ORADORES/LIDER 131 

PAUTA ORD.  DIA 131 

TRANSPARÊNCIA Todas as proposições 

ATA TAQUIGRÁFIA 145 

RESUMO TAQUIGR 145 

ATAS ORDINÁRIAS 131 

ATA SESSÃO EXTR. 14 

ATA SESSÃO SOLENE 0 

ATA SESSÃO/POSSE 0 

SESSÃO ORDINÁRIA 

2 TRANSF. ESPECIAL 

AUTOGRAFOS LEI 200 

TRIBUNA LIVRE 25 

AVULSOS 191 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 84 

SESSÃO SOLENE 129 

 

 
] 
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5.2. SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES – SAC 
 

RELATÓRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES REALIZADAS NOS MESES DE 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2017 

 
Comissão de Justiça,Serviço Público e Redação 

Reuniões Ordinárias 38 

Reuniões Extraordinárias 3 

Termos de Comparecimento 1 

Processos Constitucionais 146 

Processos Inconstitucionais 87 

Vetos Mantidos 65 

Vetos Rejeitados 8 

Redações Finais 22 

Vistas Cedidas 103 

Arquivamentos 26 

 

Comissão de Finanças e Orçamento 

Reuniões Ordinárias 10 

Reuniões Extraordinárias 6 

Reunião Conjunta 1 

Termos de Comparecimento 0 

Matérias Aprovadas 27 

Matérias Rejeitadas 0 

Vistas Cedidas 0 

Arquivamentos 0 

 

Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis 

Reuniões Ordinárias 7 

Reuniões Extraordinárias 3 

Termos de Comparecimento 3 

Matérias Aprovadas 35 

Matérias Rejeitadas 0 

Vistas Cedidas 6 

Arquivamentos 0 
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Comissão de Obras e Serviços 

Reuniões Ordinárias 9 

Reuniões Extraordinárias 0 

Termos de Comparecimento 0 

Matérias Aprovadas 1 

Matérias Rejeitadas 0 

Vistas Cedidas 0 

Arquivamentos 0 

 

Comissão de Ciência e Tecnologia 

Reuniões Ordinárias 8 

Reuniões Extraordinárias 1 

Termos de Comparecimento 1 

Matérias Aprovadas 0 

Matérias Rejeitadas 0 

Vistas Cedidas 0 

Arquivamentos 0 

 

Comissão de Esporte e Lazer 

Reuniões Ordinárias 8 
Reuniões Extraordinárias 0 
Termos de Comparecimento 2 
Matérias Aprovadas 5 
Matérias Rejeitadas 0 
Vistas Cedidas 0 
Arquivamentos 0 

 

Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres 

Reuniões Ordinárias 5 

Reuniões Extraordinárias 0 

Termos de Comparecimento 4 

Matérias Aprovadas 4 

Matérias Rejeitadas 0 

Vistas Cedidas 0 

Arquivamentos 0 
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Comissão de Políticas Urbanas 

Reuniões Ordinárias 7 

Reuniões Extraordinárias 8 

Termos de Comparecimento 1 

Matérias Aprovadas 18 

Matérias Rejeitadas 1 

Vistas Cedidas 2 

Arquivamentos 0 

 

Comissão de Educação 

Reuniões Ordinárias 9 

Reuniões Extraordinárias 1 

Termos de Comparecimento 2 

Matérias Aprovadas 7 

Matérias Rejeitadas 1 

Vistas Cedidas 0 

Arquivamentos 0 

 

Comissão de Meio Ambiente 

Reuniões Ordinárias 11 

Reuniões Extraordinárias 1 

Termos de Comparecimento 1 

Matérias Aprovadas 9 

Matérias Rejeitadas 0 

Vistas Cedidas 0 

Arquivamentos 0 

 

Comissão de Cultura e Turismo 
Reuniões Ordinárias 11 
Reuniões Extraordinárias 0 
Termos de Comparecimento 0 
Matérias Aprovadas 5 
Matérias Rejeitadas 0 
Vistas Cedidas 0 
Arquivamentos 0 
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Comissão de Direitos Humanos e Cidadania 

Reuniões Ordinárias 9 

Reuniões Extraordinárias 1 

Termos de Comparecimento 0 

Matérias Aprovadas 27 

Matérias Rejeitadas 0 

Vistas Cedidas 0 

Arquivamentos 0 

 

Comissão de Acessibilidade 
Reuniões Ordinárias 5 
Reuniões Extraordinárias 1 
Termos de Comparecimento 6 
Matérias Aprovadas 6 
Matérias Rejeitadas 0 
Vistas Cedidas 0 
Arquivamentos 0 

 

Comissão da Mesa Diretora 
Reuniões Ordinárias 4 
Reuniões Extraordinárias 1 
Termos de Comparecimento 3 
Matérias Aprovadas 8 
Matérias Rejeitadas 2 
Vistas Cedidas 2 
Arquivamentos 0 

 

Comissão de Saúde e Assistência Social 
Reuniões Ordinárias 6 
Reuniões Extraordinárias 1 
Termos de Comparecimento 3 
Matérias Aprovadas 26 
Matérias Rejeitadas 0 
Vistas Cedidas 1 
Arquivamentos 0 
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Comissão de Mobilidade Urbana 
Reuniões Ordinárias 8 
Reuniões Extraordinárias 2 
Termos de Comparecimento 3 
Matérias Aprovadas 7 
Matérias Rejeitadas 0 
Vistas Cedidas 0 
Arquivamentos 0 

 

Comissão Especial de Desburocratização e Empreendedorismo 
Reuniões Ordinárias 14 
Reuniões Extraordinárias 1 
Termos de Comparecimento 9 
Matérias Aprovadas 0 
Matérias Rejeitadas 0 
Vistas Cedidas 0 
Arquivamentos 0 

 

Frente Parlamentar: 13 

 

Sessões Ordinárias 131 
Sessões Extraordinárias 14 
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6. DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (DGA) 
O Departamento de Gestão Administrativa, nos termos da Resolução de nº1952/2016, 

é responsável por organizar, controlar e supervisionar os serviços e setores de patrimônio, 

almoxarifado, limpeza, portaria, transporte, manutenção predial e manutenção do Plenário, 

realizando todos os atos necessários para o controle administrativo da CMV/ES, sob 

orientação da Direção Geral, dentre as ações realizadas no ano de 2017 estão as  descritas no 

itens seguintes: 

 

6.1. Contratações: 

 Contratação de empresa responsável pelo serviço de recarga dos extintores e 

serviços especializados para manutenção dos equipamentos de combate a incêndio; 

 Contratação de empresa especializada em confecção de chaves e carimbos;  

 Renovação do Seguro do veículo oficial da Câmara de Vitória; 

 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 serviços de manutenção 

corretiva e preventiva de elevadores, com reposição e peças, componentes 

eletrônicos e mecânicos, em 2 (dois) elevadores; 

 Licenciamento anual do veículo oficial da Câmara de Vitória; 

 Aquisição de refis e filtros dos purificadores de água; 

 Renovação do contrato de empresa especializada em prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionando 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 do Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros relativa às edificações da 

Casa; 

 Renovação do alvará de funcionamento dos Elevadores.   
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6.2. Ações e Serviços Concluídos: 

 Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água existentes na CMV; 

 Aquisição de compressores de Ar Condicionado; 

 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; 

 Aquisição de cartões de visita para os Vereadores; 

 Instalação de Ar-condicionado em Gabinete; 

 Revisão de veículo oficial da Câmara de Vitória;  ; 

 Recarga de cartões de vale-transporte para atender serviços administrativos 

externos; 

 Captação de água dos aparelhos de ar-condicionado para reuso; 

 Atendimento às 258 solicitações de serviços de manutenção predial foram 

coordenados pelo setor, são eles:  

o 98 pequenos reparos estruturais;  

o 104 serviços elétricos;  

o 14 serviços hidráulicos; 

o 32 reparos em mobiliários; 

o 10 Pinturas de Gabinetes e Departamentos. 

 Instalação de portas de madeira em Departamentos e Gabinetes; 

 Pintura interna de Departamentos e Gabinetes; 

 Aquisição e distribuição de cadeiras novas para os Departamentos e Gabinetes; 

 Aquisição de novas cadeiras para o Plenário; 

 Aquisição de novas longarinas para galeria do Plenário; 

 Solicita autorização para aquisição de material para manutenção predial, Arquivo e 

coleta seletiva; 
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 Estruturação na parte elétrica do plenário para atender o sistema de vídeo e som; 

 Ampliação da sala de vídeo e som do plenário com instalação de vidro em uma 

janela e remoção de esquadria de alumínio; 

 Ações que para fins de controle de carga, evitando o mau uso dos elevadores; 

 Construção da horta medicinal suspensa orgânica; 

 Atendimento aos 345 chamados para serviços de chaveiro e carimbo, sendo: 

103 carimbos: 

o 53 confecções de carimbos; 

o  34 confecções de borracha para carimbos; 

o  16 Fornecimentos de almofadas para carimbo.    

242  Chaveiro: 

o  18 Aberturas da Fechadura(mesa, armário, porta); 

o  19 trocas de segredos comuns; 

o  04 confecções de chaves simples; 

o 176 cópias de chaves simples; 

o  20 Fornecimentos e Instalações de fechaduras Armário, mesa e arquivo; 

o  04 Fornecimentos e Instalações de fechaduras de portas de madeira e 

o  01 Fornecimento e instalação de fechadura blindex.  

 

6.3. Ações em Andamento: 

 Estudos voltados para geração de energia fotovoltaica; 

 Implementação da coleta seletiva; 

 Redução no consumo de materiais poluentes (copos descartáveis, ar condicionados 

com gás CFC, Geladeiras sem o gás CFC); 
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 Busca por novas tecnologias limpas para gerar economicidade e contribuição para o 

meio ambiente.  

 

6.4. Ações Previstas para 2018: 

Além das ações de rotina anual e das ações em andamento, destacam-se as seguintes 

ações previstas para o próximo ano: 

 Aquisição de mobiliário não disponível em estoque; 

 Aquisição de Eletroeletrônicos para atender a estrutura da CMV;  

 Projeto de construção de vestiário para servidores; 

 Projeto de Ampliação do Departamento de Documentação e Informação; 

 Revisão das estruturas em esquadrias de alumínio e reformas de portas com 

instalação e substituição de vidros e janelas;  

 Reformas das bancadas dos Vereadores no Plenário; 

 Substituição e reestruturação da parte elétrica do plenário; 

 Substituição e reestruturação da parte elétrica dos aparelhos de ar condicionado 

centrais; 

 Revisão e ajuste das bombas d´água da CMV; 

 Ampliação da captação de água dos aparelhos de ar condicionado e da chuva; 

 Substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED; 

 Verificação do óleo dos transformadores e substituição se necessário; 

 Aquisição de material predial, Arquivo e coleta seletiva; 

 Substituição dos vidros do plenário por vidros temperados; 
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6.5. Atividades desenvolvidas pelo DGA/ Setor de Compras: 

Todos os processos de compra abertos em 2017 tramitaram pela integração dos sistemas - 

Módulo de Compras e Licitação do Sistema Smar com o Sistema de Contabilidade 

(SMAR AM – Compras/Almoxarifado/Patrimônio e SMAR CP), em observância ao 

programa de Eficiência em Compras - Resolução nº 1906/2013 

Dito isto, abaixo seguem as ações do referido setor neste ano:    

 Adesão à Ata de Registro de Preços em 2017 para Aquisição de Computadores e 

Notebooks para a Câmara Municipal de Vitória, que proporcionou economicidade à 

Casa, tendo em vista à vantajosidade econômica em se aderir à ARP nº 49/2017 da 

Prefeitura Municipal de Vitória-ES para aquisição de 35 (trinta e cinco) 

microcomputadores e à ARP nº 01/2017 da SEAD- Secretaria de Estado de 

Administração do Pará, para aquisição de 04 (quatro) notebooks; 

 Visando proporcionar mais agilidade e economia aos processos de compras em fase 

de cotação, a CMV contratou 01 (uma) assinatura anual para acesso ao “Banco de 

Preços”, 01 um avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar na fase de 

pesquisa de preços com intento de se obter a estimativa de custos, garantindo  que a 

Administração da Casa identifique o valor médio de mercado em  eventuais 

contratações.Trata-se de mais uma ferramenta, além da pesquisa de mercado feita 

pelo Setor de Compras na fase anterior à publicação do Edital de Licitação. 

6.6. Atividades Realizadas pelo DGA- Patrimônio/Almoxarifado: 

Compete ao Almoxarifado e Patrimônio administrar o almoxarifado de materiais de 

consumo e demais itens de almoxarifado, o patrimônio móvel e imóvel da CMV. O 

Almoxarifado e Patrimônio tem o dever de manter organizado e sob absoluto controle o 

almoxarifado e os materiais sob sua responsabilidade. 

Para tanto, o referido setor faz o acompanhamento diário de toda a movimentação 

patrimonial da Câmara Municipal de Vitória, fazendo controle rigoroso da circulação dos 

bens pertencentes à Casa (483 transferências), de estoque por meio do sistema Smar AM e da 

organização do estoque físico, fazendo com o que o sistema retrate a realidade dos materiais 

em estoque, de modo a atender, da melhor forma, os gabinetes e departamentos, sendo, ainda, 

responsável pelo atendimento às solicitações de material de expediente pelos gabinetes e 

departamentos (1.214 requisições), pela entrega destes de acordo com a cota mensal 
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estabelecida pela Administração, zelando, assim pelo tratamento igualitário. Além disso, 

todos os bens adquiridos por esta Casa são recebidos por este setor, o qual encaminha 01 (um) 

relatório mensal para a Controladoria acerca dos gastos de todos os gabinetes e departamentos 

desta Casa. 

 
7. DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (DDI) 

 
Em cumprimento às atribuições que lhes são previstas na Resolução nº 1952 de 

2016, este departamento realizou atividades de controle o gerenciamento técnico do fluxo 

de informações que circulam dentro e para a fora da CMV, especificamente quanto: à 

organização e ao controle de todas as atividades atinentes ao protocolo, à tramitação e ao 

arquivamento de documentos; à administração da produção e expedição da documentação 

e correspondência oficial da CMV. Para tanto, é mantido um banco de dados atualizado 

desta documentação oficial. 

 

O DDI também realiza o controle e acompanhamento dos serviços de reprografia, 

receber jornais e periódicos, fazendo a distribuição destes, sendo, ainda responsável pela 

execução e coordenação dos atos oficiais cujas publicações são legalmente previstas. 

 

Feitas tais considerações, seguem abaixo as atividades realizadas e em andamento no 

ano de 2017:  

 
7.1. Atividades Realizadas 

 
I. Registro e Autuação de processos administrativos ou legislativos com atribuição 

de um número ao documento, seja ele de suporte físico ou digital, por meio de seu cadastro 

no SisGED na seguinte quantidade: 

PROCESSOS PROTOCOLADOS DO DEPARTAMENTO DE 

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO - 2017 

Legislativos 13.579 

Administrativos 3.929 

Total 17.508 
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MÉDIA DE PROTOCOLOS POR DIA 

Legislativos 55,65 

Administrativos 16,10 

Total 71,75 

 

II. Arquivamento de documentos por meio do Sistema de Gestão Eletrônica de 

Documentos - SisGED e fisicamente no local adequado, sendo ele em suporte físico ou digital 

na seguinte quantidade: 

PROCESSOS ENVIADOS AO ARQUIVO 

Legislativos 3.160 

Administrativos 1.518 

Total 4.678 

 

III. Envio da nova Tabela de Temporalidade de Documentos para análise e 

aprovação pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (Proc. 9069/2017); 

IV. Envio do Plano de Classificação de Documentos para análise e aprovação pela 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (Proc. 9069/2017); 

V. Cumprimento do parágrafo único do art. 1° da Resolução 40 de 9 de dezembro 

de 2014 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ com a instituição da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos solicitada através do processo nº 594/2016 em 

29 de janeiro de 2016; 

VI. Estudo de viabilidade para execução do “Projeto de Reestruturação Física do 

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

 
7.2. Atividades em Andamento: 

 
I. Execução das atividades básicas do Departamento (Resolução 1.952/2016, anexo 

IV, ITEM 10); 

II. Higienização 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 e Resolução 1.970/2017; 

III. Digitalização e edição dos Projetos de Lei, Projetos de Emenda à Lei Orgânica 

do Município, Projetos de Decreto Legislativo e dos Projetos de Resolução abrangidos 

pelo “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 e Resolução 1.970/2017; 

IV. Inserção e disponibilização no site da Câmara Municipal de Vitória dos 

Projetos de Lei, Projetos de Emenda à Lei Orgânica do Município, Projetos de Decreto 

Legislativo e dos Projetos de Resolução abrangidos pelo “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 e Resolução 1.970/2017; 

V. Elaboração de relatório descritivo da sinaléticas utilizadas na edição dos 

documentos abrangidos pelo “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 e 

Resolução 1.970/2017; 

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

- SisGED; 

VII. Adequação às diversas leis, decretos e normas arquivísticas obrigatórias às 

instituições públicas; 

VIII. Execução do “Projeto de Eliminação Sustentável” através do processo nº 

5209/2017; 

IX. Alteração das ementas utilizando padrões arquivísticos dos processos inseridos 

no Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Proc.8953/2017). 

 
7.3. Ações/ demandas Futuras: 

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

internacionais; 

II. Customização do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos – SisGED; 

III. Inserção de novas tipologias documentais constantes no Plano de Classificação 

de Documentos; 
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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; 

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

disponibilização no site da CMV; 

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

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

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

Janeiro. 

 
7.4. Considerações Finais 

 

As atividades desempenhadas pelo Departamento de Documentação e Informação 

possibilitam o acesso rápido e fácil de toda documentação desejada, auxiliando no processo 

decisório e desempenhando papel importante na administração da Câmara Municipal de 

Vitória, pois seu principal objeto de trabalho, o documento, é fruto do trabalho desempenhado 

por cada vereador e servidor desta Casa, os quais refletem em ações na Cidade, portanto, 

devem ser bem gerido. 
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8. CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA 
 

8.1. Análise de processos e emissão de pareceres 

Esta Controladoria Interna e Transparência no ano de 2017 analisou 70 (setenta) 

processos administrativos, tendo emitido 117 (cento e dezessete) pareceres, momento em que 

procedeu com a analise das 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 deles. 

Tabela 2 - Relação de processos analisados e pareceres emitidos pela Controladoria Interna e Transparência no 
decorrer do exercício de 2017 
PARECER PROCESSO OBJETO 

1 189/2017 CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE 
2 11496/2015 1º ADITIVO CORREIOS 
3 599/2017 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 
4 12423/2015 1º ADITIVO DIO 
5 11456/2015 COMPRESSORES/ AR CONDICIONADO 
6 2547/2014 TELEFONIA FIXA E MOVEL 
7 8241/2016 RECURSO CETEST 
8 7865/2016 ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS 
9 381/2017 FÉRIAS PRÊMIO DERLIENE E LARISSA 
10 11823/2015 1º ADITIVO TVIX 
11 6081/2016 TOMADA DE PREÇOS 001/2016 
12 924/2017 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
13 2943/2017 BUQUE DE FLORES 
14 4713/2016 COMENDAS E MEDALHAS 
15 2944/2017 COFFEE BREAK DIA DA MULHER  
16 593/2017 DESINSETIZAÇÃO 
17 336/2015 AUDITORIA FOLHA DE PAGAMENTO 
18 3255/2017 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES 
19 3566/2017 EQUIPAMENTOS DE AUDIO 
20 2773/2017 CADEIRAS PARA O PLENÁRIO 
21 801/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
22 2748/2017 ADESIVAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS 
23 4175/2017 CURSO MÁRCIO DE SOUZA SILVA 
24 7101/2016 RELATÓRIO FINAL COMISSÃO DE REAVALIAÇÃO 
25 4527/2017 VERBA DE TICKET 
26 2773/2017 CADEIRAS PARA O PLENÁRIO 
27 3301/2017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO 
28 3904/2017 AUDIO CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL 
29 3999/2016 COMBUSTÍVEIS 
30 2839/2017 SUPRIMENTO DE FUNDOS 
31 2747/2013 MAXXIDUTO LEADER SERVICE 
32 3301/2017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO  
33 3455/2017 JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA 
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PARECER PROCESSO OBJETO 
34 801/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS DE COZINHA 
35 4713/2016 COMENDAS E MEDALHAS 
36 3737/2017 MATERIAL GRÁFICO 
37 5862/2017 BALANCETES 
38 4592/2016 RITA DE CASSIA PRATTI 
39 ---- FUNÇÕES GRATIFICADAS 
40 2773/2017 CADEIRAS PARA O PLENÁRIO 
41 3566/2017 EQUIPAMENTOS DE AUDIO 
42 5212/2017 REPARO AUTOMOTIVO DOBLO 
43 11456/2015 COMPRESSORES/ AR CONDICIONADO 
44 2747/2013 MAXXIDUTO LEADER SERVICE 
45 4577/2017 DATASHOW 
46 2663/2017 PASSAGENS AÉREAS 
47 801/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS DE COZINHA 
48 3737/2017 MATERIAL GRÁFICO 
49 3301/2017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO  
50 5329/2017 CRACHAS E CARTEIRINHAS 
51 11823/2015 TVIX 
52 3566/2017 EQUIPAMENTOS DE AUDIO 
53 5329/2017 CRACHAS E CARTEIRINHAS 
54 4592/2016 RITA DE CASSIA PRATTI 
55 5329/2017 CRACHAS E CARTEIRINHAS 
56 5276/2016 1º ADITIVO ATOS OFICIAIS 
57 7178/2017 SEGURO ESTAGIÁRIOS 
58 7178/2017 SEGURO ESTAGIÁRIOS 
59 6598/2017 EXTINTORES DE INCÊNDIOS 
60 5385/2017 VIDEOMONITORAMENTO 
61 4577/2017 DATASHOW 
62 7084/2017 INSTALAÇÃO SPLIT 
63 5329/2017 CRACHAS E CARTEIRINHAS 
64 5780/2017 PONTO BIOMÉTRICO 
65 7178/2017 SEGURO ESTAGIÁRIOS 
66 8089/2017 SEGURO DOBLO 
67 8486/2017 CHAVES E CARIMBOS 
68 9431/2017 BALANCETE JUNHO 2017 
69 9432/2017 BALANCETE JULHO 2017 
70 8938/2017 CERIMONIAL CIDADÃO VITORIENSE  
71 9060/2017 MOLDURA CIDADÃO VITORIENSE 
72 6185/2017 DESUMIDIFICADOR 
73 8938/2017 CERIMONIAL CIDADÃO VITORIENSE 
74 7138/2016 INTERNET 
75 4483/2017 BANCO DE PREÇOS  
76 4977/2015 ADITIVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2015 
77 5329/2017 CRACHAS E CARTEIRINHAS 
78 5941/2017 CATRACAS 
79 8938/2017 CERIMONIAL CIDADÃO VITORIENSE 
80 5780/2017 PONTO BIOMÉTRICO 
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PARECER PROCESSO OBJETO 
81 4977/2015 BRASLIMP 
82 7083/2017 PROGRESSÃO KLESIONANDO 
83 4977/2015 BRASLIMP 
84 3391/2016 PROGRESSÃO KLESIONANDO 
85 9229/2017 REVISTA CÂMARA 
86 8486/2017 CHAVES E CARIMBOS 
87 11823/2015 FILMAGEM 
88 2865/2015 IMPRESSÃO 
89 8422/2017 CARTÃO ABASTECIMENTO 
90 5941/2017 CATRACAS 
91 8551/2017 MÁQUINA CAFÉ 
92 5561/2016 VIGILÂNCIA 
93 5561/2016 VIGILÂNCIA 
94 11421/2017 ANGELA CRISTINA CASTELAR PERIM 
95 11420/2017 ADRIANE COITINHO FERNANDES 
96 6138/2015 AR CONDICIONADO 
97 12154/2017 CONTRATAÇÃO DIRETA PASSAGENS AÉREAS 
98 501/2011 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 
99 5561/2016 VIGILÂNCIA 

100 5385/2017 VIDEOMONITORAMENTO 
101 7138/2016 DINÂMICA 
102 9775/2017 COMPRESSORES 
103 2865/2015 IMPRESSÃO 
104 501/2011 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 
105 9229/2017 REVISTA CÂMARA 
106 8597/2017 EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 
107 7138/2016 INTERNET 
108 189/2017 VALE TRANSPORTE 
109 12423/2015 DIO 
110 7083/2017 PROGRESSÃO KLESIONANDO 
111 5872/2017 MICROCOMPUTADORES 
112 11496/2015 CORREIOS 
113 8486/2017 CHAVES E CARIMBOS 
114 5941/2017 CATRACAS 
115 9775/2017 COMPRESSORES 
116 5385/2017 VIDEOMONITORAMENTO 
117 8422/2017 CARTÃO ABASTECIMENTO 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

8.2. Orientações administrativas 

Em 2017, a Controladoria Interna e Transparência realizaram Orientações 

Administrativas junto a diversos departamentos no que se refere aos seguintes assuntos: 
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 Orientação à Presidência da Câmara Municipal de Vitória para que desse ciência à 

Prefeitura Municipal de Vitória, por meio de instrumento hábil de comunicação, 

reforçando a necessidade da observância estrita aos prazos de repasse dos recursos 

do duodécimo (Ofício CI nº 015/2017), o que foi feito; 

 Orientação à Presidência da Câmara Municipal de Vitória para a criação, no quadro 

de servidores da CMV, do cargo de Analista de Controle Interno (CI) (Ofício CI nº 

021/2017), o que está em andamento; 

 Orientação à Direção Geral da Câmara Municipal de Vitória para que observe as 

recomendações e determinações do TCEES exaradas na DECISÃO TC 

03754/2017-7 – PLENÁRIO PROCESSO TC: 4248/2016 (Ofício CI nº 040/2017), 

o que está em andamento; 

 Orientação à Direção Geral da Câmara Municipal de Vitória para que os servidores 

e suas respectivas chefias imediatas procedessem à elaboração de escala 

extraordinária de gozo de férias junto ao Departamento de Gestão de Pessoas 

(Ofício CI nº 044/2017), o que foi feito. 

 

8.3. Instruções Normativas 

Em 2017, a Controladoria Interna e Transparência, juntamente com os Departamentos, 

elaborou as seguintes Instruções Normativas, que ainda não foram publicadas: 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA STI Nº 01/2017 - Dispõe sobre os procedimentos de 

tecnologia da informação para a segurança física e lógica dos equipamentos, 

sistemas, dados e informações na Câmara Municipal de Vitória Estado do Espírito 

Santo. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA DDI Nº 01/2017 - Dispõe sobre os procedimentos a 

serem adotados pelo Departamento de Documentação e Informação da Câmara 

Municipal de Vitória, na execução de suas atividades e rotinas de trabalho, em 

conformidade com as leis federais, estaduais e municipais que regulam sobre a área 

arquivística. 
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8.4. Inspeções/Auditorias 

Em 2017 esta UCCI realizou inspeções e duas auditorias de conformidade, com 

objetos e achados abaixo assinalados: 

AUDITORIA DE CONFORMIDADE Nº 01/2017 (em andamento) 

Objeto: Férias. 

Achados: a) servidores em situação de acumulação irregular de férias, ou seja, com 

férias vencidas ou com saldo de férias interrompidas, cujo prazo limite para o gozo 

ultrapassou 11 (onze) meses da aquisição do direito, em desconformidade à Resolução nº 

1.935/2014; b) ausência de elaboração e monitoramento da escala anual de férias dos 

servidores, em desconformidade à Instrução Normativa SRH nº 01/2016; c) fracionamento do 

mesmo período de férias dos servidores em mais de uma vez; d) não inclusão das verbas 

recebidas a título de 1/3 constitucional de férias na base de incidência de tributação do 

Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos servidores. 

AUDITORIA DE CONFORMIDADE Nº 02/2017 

Objeto: Subsídio. 

Achados: recebimento de subsídio a maior por parte do vereador Antônio Eduardo 

Oliveira Santos (Duda Brasil), no valor líquido de R$3.540,43 referente a 13 dias de subsídio 

recebidos após o fim da suplência. 

Além das auditorias de conformidade supracitadas, esta Controladoria Interna também 

analisou 32 pontos de controle durante a elaboração do Relatório e Parecer Conclusivo da 

Unidade Executora do Controle Interno, relativo à Prestação de Contas Anual do exercício de 

2016, onde foram encontrados os seguintes achados e realizadas as seguintes proposições: 

PONTO DE CONTROLE BASE LEGAL IRREGULARIDADE 
DETECTADA PROPOSIÇÕES 

Erro! Fonte de 
referência não 
encontrada.Erro! 
Fonte de referência 
não encontrada., pág. 
Erro! Indicador não 
definido. 

Lei Complementar 
Federal nº 
101/2000, art. 48-
A 

A divulgação da 
execução orçamentária 
e financeira da Câmara 
Municipal de Vitória até 
o exercício de 2016 
ocorreu com uma 
defasagem de 
aproximadamente um 
mês, após o 

Implantação do novo 
Portal da Transparência da 
Câmara Municipal de 
Vitória, integrado com os 
sistemas contábil, 
financeiro, gestão de 
contratos e recursos 
humanos, que permite o 
acesso a tais informações 
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PONTO DE CONTROLE BASE LEGAL IRREGULARIDADE 
DETECTADA PROPOSIÇÕES 

fechamento dos 
lançamentos no sistema 
contábil e financeiro. 
Essa divulgação se dava 
por meio de um 
relatório consolidado, 
com nível de 
detalhamento até o 
subelemento de 
despesa, porém não 
permitindo a 
identificação de outras 
informações exigidas 
em lei, como o nome 
do beneficiário, 
número de empenho, 
liquidação e ordem de 
pagamento. 

em tempo real. 

Erro! Fonte de 
referência não 
encontrada.Erro! 
Fonte de referência 
não encontrada., pág. 
Erro! Indicador não 
definido. 

Lei Federal nº 
9.717/1998, art. 
1º, inciso II e VII, 
arts. 2º e 3º 

Nos meses de 
abril/2016 e 
junho/2016, por uma 
falha administrativa, 
houve recolhimento a 
maior para o Plano 
Financeiro no valor de 
R$ 1.231,30 (um mil, 
duzentos e trinta e um 
reais e trinta centavos) 
e de R$ 415,98 
(quatrocentos e quinze 
reais e noventa e oito 
centavos), 
respectivamente, cuja 
competência era devida 
ao Plano 
Previdenciário.  

Notificação ao Instituto de 
Previdência e Assistência 
dos Servidores do 
Município de Vitória 
(IPAMV) para correção e 
transferência da diferença 
para a conta 
correspondente, por meio 
do Ofício DFC 50/2017. 

Erro! Fonte de 
referência não 
encontrada.Erro! 
Fonte de referência 
não encontrada., pág. 
Erro! Indicador não 
definido. 

Constituição 
Federal, art. 168 
c/c Lei Orgânica 
do Município de 
Vitória, art. 113, 
inciso XXI 

O repasse do 
duodécimo do mês de 
janeiro de 2016 não 
atendeu ao prazo 
estabelecido no artigo 
168 da Constituição 
Federal e do inciso XXI 
do artigo 113 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Notificação à Prefeitura 
Municipal de Vitória 
quanto à observância 
estrita aos prazos de 
repasse do duodécimo. 

Erro! Fonte de 
referência não 
encontrada.Erro! 
Fonte de referência 
não encontrada., pág. 
Erro! Indicador não 
definido. 

Lei Complementar 
Federal nº 
101/2000, arts. 16 
e 17 

Constatou-se um 
equívoco de cálculo do 
impacto financeiro do 
Projeto de Resolução nº 
3/2016 (Processo nº 
2547/2016), que 
resultou na aprovação 
da Resolução nº 
1.952/2016, Ao invés 
de considerar no 
cálculo a criação do 
cargo de Assessor 

Notificação à Presidência 
da Câmara Municipal de 
Vitória para adoção das 
medidas necessárias à 
correção dos vícios 
constatados. 
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PONTO DE CONTROLE BASE LEGAL IRREGULARIDADE 
DETECTADA PROPOSIÇÕES 

Legislativo-
Administrativo I, 
padrão PC-AL1, 
considerou o valor de 
remuneração de outro 
cargo, padrão PC-AL3, 
cujo valor da 
remuneração é 52,6% 
menor. Também não 
considerou os impactos 
financeiros da criação 
da função gratificada, 
nem os demais 
encargos sociais e 
outras despesas 
resultantes dessas 
alterações na estrutura 
administrativa. O 
cálculo apresentado 
também foi restrito ao 
exercício de 2016, 
desconsiderando a 
exigência dos incisos I e 
II do artigo 16 da Lei 
Complementar Federal 
nº 101/2000. 

 

9. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DEC) 
 

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, a este departamento 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, bem como proceder com a 

atualização do site da CMV. 

 
9.1.Atividades Realizadas no ano de 2017: 
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Em atendimento às atribuições que lhes são previstas legalmente, durante o ano de 

2017, 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, criou e divulgou notas para a 

imprensa, 

 elaborou matérias divulgando os diversos serviços que a casa oferece, como 

Fiscaliza Vitória, Falcão Vix, Ouvidoria, voto online, transmissões ao vivo, tribuna 

acadêmica, dentre outros; 

 elaborou matérias de conscientização e utilidade pública; 

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

legislativo; 

 produziu fotos das sessões plenárias, ordinárias, audiências públicas, reuniões das 

comissões e reuniões da frente parlamentar; 

 produziu clippings diários; 

 apurou, diagramou e elaborou edições semanais do Jornal Mural; 

 produziu e diagramou edições mensais e bimestrais da Revista Online Câmara 

Notícias; 

 divulgou diariamente informações sobre a Ordem do Dia e principais projetos a 

serem apreciados (OD PRESS) para a imprensa; 

 gerou filmagens de todas as atividades legislativas realizadas no Plenário; 

 transmitiu as atividades legislativas pela rede social Facebook e pelo YouTube; 

 gerenciou o uso do som e data show nos eventos do Plenário; 

 gerenciou o uso das máquinas fotográficas do Departamento; 

 elaborou diversos termos de referência para compra de equipamentos e inclusão de 

novos serviços para melhorar a comunicação; 

 atendeu demandas solicitadas pelos gabinetes; 

 produziu e diagramou a edição impressa da Revista Câmara Notícias. 



 
Direção Geral 

 
9.1.1. Cobertura Jornalística

 
 Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Ordinárias: 
 Acompanhamento e cobertura jornalística de reuniões de comissão: 
 Acompanhamento e cobertura jornalística de Audiências Públicas: 
 Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Solenes: 
 Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Extraordinárias: 
 Acompanhamento e cobertura jornalística das visitas 

Câmara: 06; 
 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 (matér
 Demandas de Imprensa: 50.
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Cobertura Jornalística 

Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Ordinárias: 
Acompanhamento e cobertura jornalística de reuniões de comissão: 
Acompanhamento e cobertura jornalística de Audiências Públicas: 
Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Solenes: 
Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Extraordinárias: 
Acompanhamento e cobertura jornalística das visitas do programa Escola na 

Acompanhamento e cobertura jornalística das Frentes Parlamentares (Pluralidade e 
Diversidade Religiosa, da Mulher, de Acessibilidade, de Combate à Exploração 

 

Elaboração de releases (matérias): 590; 
Demandas de Imprensa: 50. 

Título

Cobertura Jornalística

Releases Demandas de 
Imprensa

Releases

Demandas de Imprensa
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Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Ordinárias: 131 sessões; 
Acompanhamento e cobertura jornalística de reuniões de comissão: 227 reuniões; 
Acompanhamento e cobertura jornalística de Audiências Públicas: 30; 
Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Solenes: 41; 
Acompanhamento e cobertura jornalística de Sessões Extraordinárias: 14; 

do programa Escola na 

Acompanhamento e cobertura jornalística das Frentes Parlamentares (Pluralidade e 
Diversidade Religiosa, da Mulher, de Acessibilidade, de Combate à Exploração 

Coluna 1

Releases

Demandas de Imprensa
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9.1.3. Mídias Sociais 
 
 Facebook: 332 postagens;
 Instagram: 338 publicações;
 Twitter: 120 tweets.

 
 
 

9.1.4.  CMV Indoor e Revista
 
 CMV Indoor: 260 artes;
 Revista online Câmara Notícias: 5 edições;
 Revista impressa Câmara Notícias: 1 edição.
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Instagram: 338 publicações; 
Twitter: 120 tweets. 

CMV Indoor e Revista 

CMV Indoor: 260 artes; 
Revista online Câmara Notícias: 5 edições; 
Revista impressa Câmara Notícias: 1 edição. 
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Coluna 1
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9.1.5.  Imagens e Vídeos 

 
 Imagens: 23.965 fotos;
 Álbuns de fotos: 71;
 Filmagens: 519; 
 Transmissões ao vivo pelo Facebook: 261;
 Transmissões ao vivo pelo canal no YouTube: 519;
 Transmissões de licitações: 10.
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.1.6

.  Comunicação Interna
 
 Clipping: 365 dias clipados;
 Jornal Mural: 52 edições;
 OD Press: 131 edições;
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Imagens: 23.965 fotos; 
Álbuns de fotos: 71; 

 
Transmissões ao vivo pelo Facebook: 261; 
Transmissões ao vivo pelo canal no YouTube: 519; 
Transmissões de licitações: 10. 

Comunicação Interna 

Clipping: 365 dias clipados; 
Jornal Mural: 52 edições; 
OD Press: 131 edições; 
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Imagens

Álbuns de fotos

Filmagens

Transmissões ao vivo pelo 
Facebook

Transmissões ao vivo pelo 
canal no YouTube

Transmissões de licitações

CMV Indoor

Revista online

Revista impressa
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 Ofícios: 114; 
 Termos de Referência: 18 Termos de Referência produzidos.

 
 

9.1.7.  Empréstimo de Equipamentos
 

 Máquina fotográfica: 59 
 Data Show: 131 vezes.

 
 
9.2.  Atividades em andamento

As atividades relacionadas acima são contínuas e permanecem sendo produzidas ao 

longo de 2018. 
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Termos de Referência: 18 Termos de Referência produzidos. 

Empréstimo de Equipamentos 

Máquina fotográfica: 59 vezes; 
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9.3. Cenário Futuro: Ações que merecem atenção 

  
O Departamento de Comunicação necessita de profissionais jornalistas, publicitários, 

designer gráfico, produtores e editores de vídeo para continuar o trabalho que vem 

desenvolvendo e a melhorar e ampliar os serviços ofertados, demanda que deverá ser quando 

da publicação do edital de concurso púbico, o qual está em estudo (processo nº5208 de 2017) 

É importante também disponibilizar HD’s Externos para que os produtos já 

desenvolvidos por este departamento possam ser melhor armazenados, tal pedido já fora 

solicitado ao Departamento de Gestão Administrativa/Almoxarifado (DGA), que tem 

competência para requisições desta modalidade. 

 

 

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 02 estagiários de nível superior, 01 estagiário de nível 

médio, 04 assistentes administrativos e o Diretor do Departamento. 

Dentre as principais atribuições do DGP está a elaboração da folha de pagamento 

mensal de vereadores, servidores e estagiários, o que inclui a folha de rescisão servidores,  

totalizando cerca de R$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais) em valores brutos 

mensalmente; a apuração de INSS dos servidores comissionados, do IPAMV, no que pertine 

aos servidores efetivos assim como a parcela patronal dessas contribuições previdenciárias 

está a cargo deste Departamento. Os valores são de aproximadamente R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais); a concessão de vale transporte, assim como o vale 

alimentação, estão incluídas nas atribuições do DGP, assim como 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 



 
 

 
 

  
Direção Geral Relatório de Gestão 2017 71 

de direitos, vantagens, movimentações e o registro da vida funcional dos servidores estão 

entre as atribuições realizadas diariamente no DGP. O departamento em questão também 

detém como atribuição a gestão doo contrato do sistema de gestão SMARAPD, referente ao 

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

municipal e intermunicipal, de vale alimentação e o de confecção de carteiras de identificação 

aos  vereadores e crachás aos servidores. 

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

Departamento, cabendo, ainda fazer a supervisão da frequência dos servidores através do 

sistema de captura biométrica de frequência diária. 

Durante o ano de 2017, de maneira sucinta, o DGP realizou as seguintes atividades, 

conforme tabela abaixo: 

 

 

Atividades Quantidade 

Portarias de Nomeação e Exoneração 901 

Tramitação de processos administrativos para Contratação e 

Rescisão de Estagiários. 
129 

Processos administrativos de aquisição de Férias 113 

Processos administrativos de aquisição de Prêmio Incentivo 86 

Gestão de Contratos: 

 Transporte Municipal (SETPES) 
 Transporte Intermunicipal (GVBUS) 
 Confecção de Crachás (BPD Processamento de Cartões 

Ltda.) 
 Cartão Refeição (Vale Mais) 

4 

Processos de aquisição: 

 Aquisição de Equipamentos e Sistema de Catracas 
Eletrônicas 

 Aquisição de Registradores e Sistema de Ponto Eletrônico 
 Contratação de empresa especializada na confecção de 

Carteira de Identificação de Vereador e Crachá de 
Identificação dos Servidores 

3 
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