
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 

 

PORTARIA Nº 318, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 1544, 
de 10 de agosto de 2017, que instituiu o Programa “Clube Mais Valor” no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e 

 
CONSIDERANDO a Portaria SGP nº 212, de 15 de agosto de 2017, que 

designou servidores para integrar a Comissão Técnica específica que definirá 
normas e procedimentos para formalização das parcerias, execução, controle e o 
acompanhamento do Programa “Clube Mais Valor”, 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A Comissão Técnica constituída com a finalidade de adotar os 
procedimentos necessários para o funcionamento do Programa “Clube Mais Valor”, 
instituído pelo Ato da Mesa Diretora nº 1544, de 10 de agosto de 2017, possui as 
seguintes atribuições: 
 

I - Representar a ADMINISTRAÇÃO no ato de assinatura dos termos de 
Adesão junto às empresas e instituições parceiras do Programa, por meio de seu 
coordenador e, na ausência deste, por qualquer um dos demais membros; 

II - Promover alterações nos Termos de Adesão e Formulários 
necessários para o funcionamento do Programa, observando sempre o disposto no 
Ato da Mesa Diretora nº 1544, de 2017; 

III - Manter atualizadas as informações relativas ao Programa nos 
ambientes de divulgação e consulta por parte de servidores, parceiros e potenciais 
parceiros; 

IV - Dirimir eventuais dúvidas acerca do funcionamento do Programa; 
V - Zelar pelo estrito cumprimento dos dispositivos constantes no Ato nº 

1544, de 2017. 
 

Art. 2º A Comissão Técnica é composta pelos servidores designados, por 
meio de Portaria, pela Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP. 
 

§ 1º A coordenação do Programa e da Comissão será exercida pela SGP, 
na pessoa do seu Secretário, Fabiano Burock Freicho. 

 
§ 2º Os servidores da Assembleia Legislativa poderão indicar instituições 

e empresas parceiras pelo endereço eletrônico clubemaisvalor@al.es.gov.br. 
 



Art. 3º São anexos a esta Portaria, segundo estabelece o Ato da Mesa 
Diretora nº 1544, de 2017, os Termos de Adesão e Formulário de Cadastramento, 
conforme segue: 

 
ANEXO I - Termo de Adesão do Clube Mais Valor - INSTITUIÇÃO 

PARCEIRA; 
 
ANEXO II - Termo de Adesão do Clube Mais Valor - EMPRESA 

PARCEIRA; 
 
ANEXO III - Formulário de Cadastro. 
 

Art. 4º Os documentos indeferidos poderão ser descartados após 6 (seis) 
meses e os documentos deferidos poderão ser descartados após 3 (três) anos da 
rescisão/encerramento da parceria. 

 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 21 de novembro de 2017. 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

ANEXO I 

 

 

CLUBE MAIS VALOR 

 

 

TERMO DE ADESÃO - INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, representada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP –, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
36.046.217-0001/80, neste Ato representada pelo seu Titular, ao fim assinado, 
simplesmente denominada ADMINISTRAÇÃO, e de outro lado a instituição (razão 
social)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__ e (nome fantasia) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na (endereço 
completo) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
__________________________________________________, por seu 
representante legal, cadastrada no Programa Clube Mais Valor, denominada 



simplesmente INSTITUIÇÃO PARCEIRA, têm como justo e acertado o presente 
instrumento de adesão regidos pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
1. A INSTITUIÇÃO PARCEIRA ficará responsável por divulgar e incentivar as 
empresas associadas a aderirem ao Programa Clube Mais Valor. 
2. A INSTITUIÇÃO PARCEIRA atuará junto a seus associados, no sentido de 
fomentar o desenvolvimento de soluções, inclusive tecnológicas, para facilitar a 
operacionalização do Programa. 
3. Os valores correspondentes aos produtos, bens e/ou serviços serão pagos pelos 
SERVIDORES diretamente às empresas cadastradas pela INSTITUIÇÃO 
PARCEIRA, segundo as normas deste Instrumento. 
4. A ADMINISTRAÇÃO, a seu exclusivo critério e dentro da disponibilidade 
existente, poderá divulgar em seu sítio localização e endereço da INSTITUIÇÃO 
PARCEIRA, sem custo para ela. 
5. Os SERVIDORES, para obterem os descontos e/ou as condições especiais 
previstas no item 2 deste Instrumento, obrigatoriamente apresentarão às empresas 
cadastradas pela INSTITUIÇÃO PARCEIRA o último contracheque e um documento 
oficial de identidade, ou documento de identidade funcional com foto, no ato da 
compra. 
6. A adesão aos termos do presente Instrumento será condicionada: 
a) Ao protocolo junto à Assembleia Legislativa do Termo de Adesão devidamente 
preenchido e assinado, em conjunto com a documentação exigida pelo Ato da Mesa 
Diretora nº 1544, de 10 de agosto de 2017, que institui o Programa Clube Mais 
Valor; 
b) À assinatura do representante da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, com a consequente notificação à INSTITUIÇÃO PARCEIRA do início da 
vigência deste Instrumento; 
c) À divulgação da INSTITUIÇÃO PARCEIRA e das empresas por ela cadastradas 
no Programa Clube Mais Valor, no cadastro disponibilizado no sítio oficial da 
ADMINISTRAÇÃO (www.al.es.gov.br). 
7. O Termo de Adesão da INSTITUIÇÃO PARCEIRA e os documentos podem ser 
entregues pessoalmente no setor de Protocolo da Assembleia Legislativa ou 
enviados por correio para o endereço Av. Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, 
Vitória, ES, CEP 29.050-950, com a identificação “Programa Clube Mais Valor”, 
endereçados à Secretaria de Gestão de Pessoas. 
8. Este Termo de Adesão permanecerá válido, mantendo integralmente seus 
dispositivos enquanto não houver manifestação formal de interesse de encerramento 
da parceria, conforme estabelecem os artigos 3º e 5º do Ato da Mesa Diretora nº 
1544, de 10 de agosto de 2017. 
9. A INSTITUIÇÃO PARCEIRA poderá, a qualquer momento, rescindir o presente 
Termo, mediante notificação formal prévia encaminhada à Comissão Técnica da 
ADMINISTRAÇÃO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, valendo essa 
mesma regra quando o interessado for a Assembleia Legislativa, oportunidade em 
que a notificação será entregue no endereço definido pela INSTITUIÇÃO 
PARCEIRA. 
10. Toda e qualquer alteração do presente Instrumento só será válida e eficaz com a 
concordância expressa das partes. 



11. É de exclusiva responsabilidade da INSTITUIÇÃO PARCEIRA e das empresas 
por ela cadastradas no Programa, todo pessoal necessário ao fornecimento dos 
produtos e à execução dos serviços, pagando-lhes a respectiva remuneração e 
arcando exclusivamente e pontualmente com todos os ônus e encargos trabalhistas, 
sociais, fiscais, tributários, previdenciários e aqueles relativos ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, inclusive de acidente de trabalho, e com quaisquer adicionais 
que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal em decorrência do presente 
Instrumento ou incidentes sobre a atividade, e/ou os serviços prestados pela 
INSTITUIÇÃO PARCEIRA. 
12. A INSTITUIÇÃO PARCEIRA está sujeita às disposições estabelecidas no Ato da 
Mesa Diretora nº 1544, de 10 de agosto de 2017, especialmente ao descrito no 
artigo 3º, em seus §§ 1º, 2º e 4º, e no artigo 5º, onde constam as condições para 
desistência e descumprimento de regras do Programa Clube Mais Valor. 
13. A ADMINISTRAÇÃO e a INSTITUIÇÃO PARCEIRA são partes contratantes 
independentes e juridicamente autônomas e nenhuma das condições deste 
Instrumento resulta na criação de qualquer tipo de sociedade ou franquia, 
representação de vendas ou relação permanente de trabalho entre as partes, não 
constituindo, ainda, qualquer benefício junto aos demais programas de governo, 
licitações, contratos ou obrigações fiscais. 
 
 

Vitória/ES, ........... de  ....................................... de ................. 
 

Assinatura do Responsável pela 
ADMINISTRAÇÃO 

Assinatura do Responsável pela 
INSTITUIÇÃO PARCEIRA e Carimbo com 
CNPJ 

 Nome: 
 

 
 
 
 

CPF: 

 
 

 
 

ANEXO II 
 
 

CLUBE MAIS VALOR 
 
 

TERMO DE ADESÃO - EMPRESA PARCEIRA 
 
 
 
 
 
 
 



A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
representada pela Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP – , inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 36.046.217-0001/80, neste Ato representada pelo seu Titular, ao fim 
assinado, simplesmente denominada ADMINISTRAÇÃO, e de outro lado a empresa 
(razão social) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__ e (nome fantasia) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na (endereço 
completo) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
__________________________________________________, por seu 
representante legal, cadastrada no Programa Clube Mais Valor, denominada 
simplesmente EMPRESA PARCEIRA, têm como justo e acertado o presente 
instrumento de adesão regidos pelas seguintes cláusulas e condições: 

 
1. A EMPRESA PARCEIRA oferecerá aos servidores públicos da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo o desconto e/ou condições 
especiais a ser divulgados, prioritariamente, no sítio oficial da Assembleia Legislativa 
(www.al.es.gov.br), discriminando os produtos e serviços abrangidos e o percentual 
de desconto oferecido para os mesmos. 

2. Os valores correspondentes aos produtos, bens e/ou serviços serão 
pagos pelos SERVIDORES diretamente à EMPRESA PARCEIRA, segundo as 
normas deste Instrumento. 

3. A ADMINISTRAÇÃO, a seu exclusivo critério e dentro da disponibilidade 
existente, poderá divulgar em seu sítio, nome e endereço da EMPRESA PARCEIRA, 
sem custo para ela. 

4. Os SERVIDORES, para obterem os descontos e/ou as condições 
especiais previstas no item 1 deste Instrumento, obrigatoriamente apresentarão à 
EMPRESA PARCEIRA o último contracheque e um documento oficial de identidade, 
ou documento de identidade funcional com foto, no ato da compra. 

5. Em hipótese alguma, durante o prazo de vigência do presente Termo de 
Adesão, os descontos e condições especiais previstos em seu item 1 poderão ser 
negados aos SERVIDORES, responsabilizando-se a EMPRESA PARCEIRA por 
todo e qualquer prejuízo que venha acarretar à ADMINISTRAÇÃO ou aos 
SERVIDORES, sem prejuízo de perdas e danos. 

6. A adesão aos termos do presente Instrumento será condicionada: 
a) Ao protocolo junto à Assembleia Legislativa do Termo de Adesão e do 

Formulário de Cadastro devidamente preenchidos e assinados, em conjunto com a 
documentação exigida pelo Ato da Mesa Diretora nº 1544, de 10 de agosto de 2017, 
que institui o Programa Clube Mais Valor; 

b) À assinatura do representante da SGP, com a consequente notificação à 
EMPRESA PARCEIRA do início da vigência deste Instrumento; 



c) À divulgação da EMPRESA PARCEIRA no cadastro disponibilizado no 
sítio da ADMINISTRAÇÃO (www.al.es.gov.br). 

7. O Termo de Adesão, o Formulário de Cadastro e os documentos podem 
ser entregues pessoalmente no setor de Protocolo da Assembleia Legislativa ou 
enviados por correio para o endereço Av. Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, 
Vitória, ES, CEP 29.050-950, com a identificação “Programa Clube Mais Valor”, 
endereçados à Secretaria de Gestão de Pessoas. 

8. Este Termo de Adesão permanecerá válido, mantendo integralmente seus 
dispositivos enquanto não houver manifestação formal de interesse de encerramento 
da parceria, conforme estabelecem os artigos 3º e 5º do Ato da Mesa Diretora nº 
1544, de 10 de agosto de 2017. 

9. A EMPRESA PARCEIRA poderá, a qualquer momento, rescindir o 
presente Termo, mediante notificação formal prévia encaminhada à Comissão 
Técnica da SGP, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, valendo essa mesma 
regra quando o interessado for a ADMINISTRAÇÃO, oportunidade em que a 
notificação será entregue no endereço definido pela EMPRESA PARCEIRA. 

10. Toda e qualquer alteração do presente Instrumento só será válida e 
eficaz com a concordância expressa das partes. 

11. É de exclusiva responsabilidade da EMPRESA PARCEIRA todo pessoal 
necessário ao fornecimento dos produtos e à execução dos serviços, pagando-lhes 
a respectiva remuneração e arcando exclusivamente e pontualmente com todos os 
ônus e encargos trabalhistas, sociais, fiscais, tributários, previdenciários e aqueles 
relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inclusive de acidente de 
trabalho, e com quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu 
pessoal em decorrência do presente Instrumento ou incidentes sobre a atividade 
e/ou os serviços prestados pela EMPRESA PARCEIRA. 

12. A EMPRESA PARCEIRA está sujeita às disposições estabelecidas no 
Ato da Mesa Diretora nº 1544, de 10 de agosto de 2017, especialmente ao descrito 
no artigo 3º, em seus §§ 1º, 2º e 4º, e no artigo 5º, onde constam as condições para 
desistência e descumprimento de regras do Programa Clube Mais Valor. 

13. A ADMINISTRAÇÃO e a EMPRESA PARCEIRA são partes contratantes 
independentes e juridicamente autônomas e nenhuma das condições deste 
Instrumento resulta na criação de qualquer tipo de sociedade ou franquia, 
representação de vendas ou relação permanente de trabalho entre as partes, não 
constituindo, ainda, qualquer benefício junto aos demais programas da Assembleia 
Legislativa, licitações, contratos ou obrigações fiscais. 

 
 

Vitória/ES, ........... de  ....................................... de ................. 
 
 

Assinatura do 
Responsável pela 
ADMINISTRAÇÃO 

Assinatura do Responsável pela 
EMPRESA PARCEIRA e Carimbo com CNPJ 

 Nome: 
 

 
 
 
 

CPF: 



 
 

ANEXO III 
 

CLUBE MAIS VALOR 
 

FORMULÁRIO DE CADASTRO 
 

Razão Social 

 

Nome Fantasia 

 

CNPJ  Inscrição Estadual  Inscrição Municipal 

   

Endereço  

 

Bairro Cidade Estado CEP 

    

Telefone (com DDD)  E-mail 

  

Site 

 

Responsável pela Parceria Telefone de Contato  

  

Marque o ramo de atuação da Empresa Parceira: 
 

 Academias e Esportes   Construtora  Lavanderia  

   
Alimentação - 
Hortifrutigranjeiros  

   Cosméticos    Livraria  

   
Alimentação - 
Restaurante  

   Creche    
Material de 
Construção  

   
Alimentação - 
Supermercado  

   Curso de Idioma    Moda e Acessórios  

   
Aluguel de Roupas e 
Fantasias  

   Curso de Informática    Oficina Mecânica  

   Aluguel de Veículos     Decoração    Ótica  

   Calçados e Acessórios     Entretenimento    Padaria  

   
Centro de Formação de 
Condutor  

   Estética    Posto de Combustível  

   Clínica Médica     Farmácia    Salão de Beleza  

   Clínica de Fisioterapia     Floricultura    Seguro  

   Clínica Odontológica     Hotelaria    Turismo  

   
Clínica Veterinária/ Pet 
Shop  

   Imobiliária    Utilidades para o Lar 

   Companhia Aérea     Instituição de Ensino    Outros: 

 



Extensivo aos 
dependentes? 

Sim Não 
 

Produtos/Serviços  Desconto Oferecido (%)  

  

  

  

  

  

Data: ............./................/............... Data: ............./................/............... 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
e Carimbo com CNPJ 

Assinatura da Comissão Técnica 
 
 

 

Este texto não substitui o publicado no D.P. L de 22/11/2017. 
 

 

 

 

 

 
 


