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@camaradevilavelha



APRESENTAÇÃO

A Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, 
apresenta a Carta de Serviços ao Usuário de serviços públicos, 
conforme determina a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 

A Carta de Serviços tem como objetivo informar ao usuário 
sobre os serviços prestados pela Câmara Municipal, contendo 
requisitos, formas de acesso, canais de atendimento, previsão 
de tempo de espera, além de oferecer informações gerais sobre 
a Casa de Leis. 

Com essa ferramenta,buscamos o aumento da interação entre 
a Câmara e a sociedade, divulgar serviços prestados, incentivar 
o controle social sobre as ações do legislativo vilavelhense e 
ampliar o compromisso com padrões de qualidade de               
atendimento.

A Carta de Serviços foi organizada com o objetivo de          
apresentar de forma panorâmica e sistematizar os serviços           
prestados por áreas temáticas.

Em seu processo de criação, se utilizou, subsidiariamente, a 
Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação, principalmente 
no tocante aos prazos dos pedidos de informação                          
encaminhados pelos cidadãos à Câmara.
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ATENDIMENTO
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Buscando atender com eficiência e confiabilidade aos                  
interesses e necessidades dos cidadãos, na busca da melhoria 
contínua na prestação de serviços , a Câmara Municipal de Vila 
Velha assume os seguintes compromissos e padrões de              
qualidade no atendimento: 

• Tratamento igualitário e imparcial, a todos que          
procurem a Câmara, observando os princípios da 
eficiência, transparência e cortesia;

• Clareza, informalidade e objetividade nas                         
comunicações, tendo como requisitos a preferência 
pela comunicação eletrônica, telefônica ou pessoal;

• Orientações sobre os procedimentos para acesso, 
bem como o local onde poderá ser encontrada ou 
obtida a informação almejada;

• Atendimento imediato sempre que possível,                 
priorizando gestantes, lactantes ou pessoas          
acompanhadas de crianças de colo e/ou autistas, 
idosos (acima de 60 anos), pessoas com                      
deficiências e outros amparados por dispositivos 
específicos, facilitando o acesso; e 

• Preferência pela utilização de materiais e               
equipamentos ambientalmente sustentáveis.



TRANSPARÊNCIA
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A Lei de Acesso à Informação - LAI
Lei nº 12.527/2011 regulamenta a garantia do direito previsto na 

Constituição Federal, onde qualquer pessoa pode solicitar e 
receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e 
Poderes, informações públicas por eles produzidas ou               
custodiadas. 

As informações públicas disponibilizadas pela Câmara          
Municipal de Vila Velha em cumprimento à referida lei, contendo 
temas de interesse da sociedade, podem ser acessados no 
Portal da Transparência através do link:
https://transparenciacmvv.vilavelha.es.gov.br/

Se a informação não for localizada, basta clicar no ícone 
“e-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão)”                                       
(https://cmvv.es.gov.br/e-sic), para ser direcionado a um          
sistema específico que permite ao cidadão solicitar informação 
relativa a Câmara Municipal.

As informações também podem ser consultadas através do 
Diário Oficial do Poder Legislativo, regulamentado através do 
artigo 48 da Resolução nº 651, de 17 de dezembro de 2008 e que 
é publicado em dias de expediente, através do link:
https://diario.cmvv.es.gov.br/
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LOCALIZAÇÃO E
INFORMAÇÕES
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Onde está localizada a sede da
Câmara Municipal de Vila Velha?

Praça Frei Pedro Palácios, s/nº
Prainha, Vila Velha - ES
CEP: 29.100-190

Qual é o horário de atendimento?

O horário de funcionamento é de 07h às 19h.

Quando e onde ocorrem as Sessões Ordinárias?

As Sessões Ordinárias são realizada todas as segundas-feiras, 
com início às 17h e às 09h nas quartas-feiras no Plenário                      
Dr. Américo Bernardes da Silveira. 

Como se dá o acesso de visitantes?

O acesso dos visitantes às dependências da sede da Câmara 
de Vila Velha se dá pela Recepção, mediante a apresentação de 
documento oficial com foto, para cadastro em sistema                 
eletrônico. 

É proibido a entrada de pessoas portando arma de fogo,          
artefato explosivo, ou portando objetos perfurocortantes, como 
facas ou canivetes de qualquer tipo. Também não será permitido 
acesso de pessoas com trajes inadequados para o setor                    
público.
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ACOMPANHE AS
REDES SOCIAIS
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Facebook: https://facebook.com/camaradevilavelha/

Instagram: https://instagram.com/camaradevilavelha/

YouTube: https://youtube.com/camaradevilavelha/

Horário de atendimento sobre as mídias sociais:
De segunda à sexta-feira, das 07 às 19 horas.

O atendimento relacionado as mídias sociais, acontece pela 
Diretoria de Comunicação Social dentro do horário de                  
atendimento no e-mail comunicacao@cmvv.es.gov.br.

Diretoria de Comunicação Social
da Câmara de Vila Velha:

Praça Frei Pedro Palácios, s/nº, Térreo
Prainha, Vila Velha - ES
CEP: 29.100-190
De 07h às 19h.



SERVIÇOS
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OUVIDORIA
Notícias de irregularidade, reclamação,
elogio, sugestão, solicitação.

QUEM PODE ACESSAR: Qualquer pessoa.

PRAZO MÁXIMO: 30 dias, podendo ser prorrogado
por mais 30 dias.

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Ouvidoria - Sede da Câmara de Vila Velha, das 07h às 19h. 

PROCEDIMENTO: Correspondência.

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Ouvidoria - Sede da Câmara de Vila Velha, das 07h às 19h. 

PROCEDIMENTO: Telefones (27) 3219-6964 / 3349-3232.

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Ouvidoria - Sede da Câmara de Vila Velha, das 07h às 19h. 

PROCEDIMENTO: Presencialmente.

PROCEDIMENTO: Online, no portal institucional, através da
página inicial (Home) e link do e-OUV.
(https://cmvv.es.gov.br/e-ouv)

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Serviços de acesso permanente.



SERVIÇOS
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PROTOCOLO

QUEM PODE ACESSAR: Qualquer pessoa.
PRAZO MÁXIMO: Imediato.

PROCEDIMENTO: Telefone (27) 3219-6965

PROCEDIMENTO: Presencialmente.

PROCEDIMENTO: Correspondência.*

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Sede da Câmara de Vila Velha, das 07h às 19h. 

*PRAZO MÁXIMO: 30 dias, podendo ser
prorrogado por mais 30 dias.

PROCEDIMENTO: e-mail protocolo@cmvv.es.gov.br

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Serviços de acesso permanente.



SERVIÇOS
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ATENDIMENTO AO CIDADÃO

QUEM PODE ACESSAR: Qualquer pessoa.
PRAZO MÁXIMO: Imediato.

PROCEDIMENTO: Telefones (27) 3219-6976 e (27) 3349-3232

PROCEDIMENTO: Presencialmente.

PROCEDIMENTO: Online, no portal institucional.

PROCEDIMENTO: Correspondência.*

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Sede da Câmara de Vila Velha, das 07h às 19h. 

*PRAZO MÁXIMO: 30 dias, podendo ser
prorrogado por mais 30 dias.

PROCEDIMENTO: e-mail ouvidoria@cmvv.es.gov.br

Menu e-SIC - Acesso à Informação - Acesse o link:
(https://cmvv.es.gov.br/e-sic).

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Serviços de acesso permanente.



SERVIÇOS
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

QUEM PODE ACESSAR: Qualquer pessoa.
PRAZO MÁXIMO: Imediato.

PROCEDIMENTO: Telefone (27) 3349-3252

PROCEDIMENTO: Presencialmente.

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Sede da Câmara de Vila Velha, das 07h às 19h. 

PROCEDIMENTO: e-mail comunicacao@cmvv.es.gov.br

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Serviços de acesso permanente.

NOTÍCIAS
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://cmvv.es.gov.br/noticia).

AGENDA
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://cmvv.es.gov.br/agenda).



CONSULTAS
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PROJETOS EM TRAMITAÇÃO

QUEM PODE ACESSAR: Qualquer pessoa.
PRAZO MÁXIMO: Imediato.

PROCEDIMENTO: Online, no portal de processo legislativo, 
através do link: 
(https://vilavelha.splonline.com.br/spl/).

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Serviços de acesso permanente.



CONSULTAS
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LEGISLAÇÃO

QUEM PODE ACESSAR: Qualquer pessoa.
PRAZO MÁXIMO: Imediato.

PROCEDIMENTO: Online, no portal de legislação online,         
através do link: 
(https://vilavelha.splonline.com.br/legislacao/).

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Serviços de acesso permanente.



CONSULTAS
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QUEM PODE ACESSAR: Qualquer pessoa.
PRAZO MÁXIMO: Imediato.

PAUTAS E ATAS DAS SESSÕES
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://vilavelha.splonline.com.br/spl/sessoes.aspx).

COMISSÕES DA CASA 
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://vilavelha.splonline.com.br/spl/comissoes.aspx).

VÍDEOS DAS SESSÕES
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://youtube.com/camaradevilavelha).

FOTOS DAS SESSÕES
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://cmvv.es.gov.br/galeria).

LEGISLATURA ATUAL
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://vilavelha.splonline.com.br/spl/parlamentares.aspx).

MESA DIRETORA
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://vilavelha.splonline.com.br/spl/mesas.aspx).



CONSULTAS

12

PRESENÇA EM PLENÁRIO
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://vilavelha.splonline.com.br/spl/sessoes.aspx?arqui
vo_tipo=Presen%c3%a7a%20em%20Plen%c3%a1rio).

TODOS OS PRESIDENTES 
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://cmvv.es.gov.br/galeria/ver/147).

TODAS AS LEGISLATURAS
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://vilavelha.splonline.com.br/spl/parlamentares.as
px?leg=).

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://transparenciacmvv.vilavelha.es.gov.br/).

LEGISLATURA ATUAL
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://vilavelha.splonline.com.br/spl/parlamentares.aspx).

CONSULTA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROCEDIMENTO: Online, através do portal institucional
(https://transparenciacmvv.vilavelha.es.gov.br/Licitacao.Lis
ta.aspx?MunicipioID=1&exercicio=2021).
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Denúncias, informações, elogios e outras
manifestações para o MP-ES.

QUEM PODE ACESSAR: Qualquer pessoa.
PRAZO MÁXIMO: Imediato.

PROCEDIMENTO: Telefone 127 e (27) 3149-8600

PROCEDIMENTO: Presencialmente.

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Rua Doutor Annor da Silva, s/n
Boa Vista II, Vila Velha - ES
CEP: 29107-355
Das 12h às 18h, com plantão aos fins de semana e feriados. 

PROCEDIMENTO: e-mail ouvidoria@mpes.mp.br

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
Serviços de acesso permanente.

MINISTÉRIO
PÚBLICO
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MESA DIRETORA
2º BIÊNIO 2023-2024

Welber da Segurança
(PSDB)

2º Secretário

Joel Rangel
(PTB)

1º Secretário

Bruno Lorenzutti
(PODEMOS)
Presidente

Osvaldo Maturano
(PSDB)

Vice-Presidente

Rogério Cardoso
(PODEMOS)

3º Vice-Presidente

João Batista TITA
(PSD)

3º Secretário
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19ª LEGISLATURA
2021 - 2024

D’Orleans Sagais
(PV)

Anadelso Pereira
(PODEMOS)

Bruno Lorenzutti
(PODEMOS)

Devacir Rabello
(PL)

Devanir Ferreira
(REPUBLICANOS)

Fabio do Vale
(PATRIOTA)

Joel Rangel
(PTB)

Flávio Pires
(AGIR)

João Batista TITA
(PSD)
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19ª LEGISLATURA
2021 - 2024

Osvaldo Maturano
(PSDB)

Jonimar
(PSC)

Léo Pindoba
(AGIR)

Patrícia Crizanto
(PSB)

Renzo Mendes
(PP)

Rogério Cardoso
(PODEMOS)

Romulo Lacerda
(PTB)

Welber da Segurança
(PSDB)




