
 

 

 

30ª REUNIÃO COGEF DE COMISSÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA 
17 E 18 DE MARÇO  DE 2016 

 
 

LOCALIZAÇÃO DA SEFAZ/ES 
 
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo 
Av. João Baptista Parra, 600, Enseada do Suá, Vitória/ES 
Próximo à 3ª Ponte 
 
 
Contatos: 
 

(27) 3347.5130 (Andressa) – e-mail: apavao@sefaz.es.gov.br  

(27) 3347.5127 (Maria de Lourdes) – e-mail: maria.amim@sefaz.es.gov.br  

(27) 3347.5527 (Maria da Penha) – e-mail: mpbrito@sefaz.es.gov.br 
 
 
 

 

  



 

 

 

RELAÇÃO DE HOTÉIS 
 
 
SHERATON VITÓRIA 
Av. Saturnino de Brito, 217 - Santa Helena, Vitória - ES, 29055-180 

Telefone:  (27) 2125-8000 

Reservas: reservas@sheratonvitoria.com.br 

Distância do evento 2.3 km 

 
Tarifas válidas de 16/03 até 20/03/2016 

Apartamento 
Tarifa Balcão Tarifa Especial 

Individual Duplo Individual Duplo 

CLASSIC R$ 800,00 R$ 1000,00 R$ 260,00 R$ 260,00 

DELUXE R$ 840,00 R$ 1040,00 R$ 300,00 R$ 300,00 

EXECUTIVE CLUB R$ 890,00 R$ 1090,00 R$ 450,00 R$ 450,00 

 

• Café da manhã cortesia, quando servido no Restaurante; 

• Internet wireless cortesia em todo Hotel; 

• Horário de Check-in: 15h00 / Horário de Check-out: 12h00; 

• Cama-extra disponível mediante solicitação; Acrescentar R$60,00 para 3ª pessoa acomodada em cama extra; 

• Valores supracitados podem sofrer alterações sem aviso prévio honrando reservas já confirmadas;  

• Nossa disponibilidade é online e pode sofrer alterações sem prévio aviso; 

• Diárias não são elegíveis para pontuação no programa de fidelidade SPG; 

• Acrescer 5% taxa de ISS (taxa obrigatória) e R$ 2,40 de taxa de turismo (taxa opcional) sobre a tarifa 

acima mencionada; 

 
 
BRISTOL EASY RETA DA PENHA 
Av. Nossa Sra. da Penha, 2656 - Santa Luiza, Vitória-ES, 29045-402 

Telefone: (27) 3421-3100 

Distância do evento 3.9 km 
 
 
BRISTOL QUARTIER LATIN 
Avenida Rio Branco, 1540, Praia do Canto, Vitória-ES, 29055-643 

Telefone: (27) 3357-9090 

Distância do evento 3.6 km 
 
 

• Tarifa R$ 184.00 + 5% de ISS para uma pessoa. 

• Tarifa R$ 204.00 + 5%de ISS para duas pessoas (apartamento com cama de casal e apartamento com cama 

de solteiro). 

• Apartamentos somente a categoria luxo superior (com quarto, sala conjugada com cozinha americana e 

varanda). 

• reservas.bql@redebristol.com.br 

 

 

 



 

 

 

 
BRISTOL PRAIA DO CANTO 
Av. Saturnino de Brito, 1075 - Praia Canto, Vitória-ES, 29055-180 

Telefone: (27) 3334-9494 

Distância do evento 3.1 km 

 
Tarifas válidas de 17/03 até 18/03/2016 

Apartamento 
Tarifa Diária 

Descrição 
Individual Duplo Triplo 

Standard R$ 207,00 R$ 237,00  Suíte compacta de 13,12 m² com 01 Cama de Casal e 
banheiro. 

Luxo 
R$ 232,00 R$ 262,00 R$ 292,00 

Apto estilo Studio de 31,02m² com cozinha americana, 
antessala com sofá cama para acomodação da 3a pessoa, 
quarto com 01 Cama Casal ou 02 Solteiro, banheiro e 
Varanda com vista Lateral. 

Super Luxo 
R$ 257,00 R$ 287,00 R$ 317,00 

Apto estilo Studio de 33,45 m² com cozinha americana, 
antessala com sofá cama para acomodação da 3a pessoa, 
quarto com 01 Cama Casal ou 02 Solteiro, banheiro e 
Varanda com vista Frente Mar. 

 
• Café da manhã cortesia, quando servido no Restaurante; 

• Internet banda larga gratuita nos apartamentos; 

• Horário de Check-in: 12h00 / Horário de Check-out: 12h00; 

• Diária com 01 vaga de garagem, mediante disponibilidade; 

• 3ª pessoa será acomodada em SOFÁ-CAMA, conforme descrição dos apartamentos; 

• Convênio com academia de ginástica para utilização gratuita (maiores informações no check-in); 

• Política de crianças: Criança de 0 até 07 anos (até completar 08 anos) será cortesia no mesmo aptº dos pais 
(de acordo com capacidade do aptº). Se tiver que alugar um outro apto para acomodar demais crianças este 
poderá ser cobrado. Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a hospedagem 
em hotel, de criança ou adolescente, menor de 18 anos, salvo se acompanhado pelos pais ou responsável 
legal, ou mediante autorização dos pais do menor por escrito com firma reconhecida em cartório (citando o 
nome do responsável e o número da CI). É necessário que todas as crianças e adolescentes apresentem seus 
documentos de identidade (RG) ou certidão de nascimento original e/ou cópia autenticada no check-in, sem 
um destes, a hospedagem não será permitida. Lei 8.069/90 arts. 82 e 250 (Brasil); 

• Para cada pessoa extra, será cobrada R$ 30,00 + taxas /dia sobre a tarifa. 

• Forma de Pagamento:   
- Depósito Bancário (Conforme prazo estipulado na confirmação da reserva. É necessário enviar o 
comprovante com número de reserva através de fax ou e-mail).  
-  Direto no hotel, no momento do check in.  
-  Faturado para 15 dias após o check out. Obs: O faturamento será a partir da segunda solicitação de reserva 
(caso o cadastro não chegue em tempo hábil) mediante aprovação do cadastro (analisado em até 02 dias 
uteis). Obrigatoriamente, para estadas superiores a 6 dias, a cada 7 dias ou antes, o hospede será solicitado 
pela recepção a efetuar o acerto parcial de suas despesas extras, bem como as faturadas. 

• - Não aceitamos cheques. 

• Valores supracitados podem sofrer alterações sem aviso prévio honrando reservas já confirmadas;  

• Acrescer 5% taxa de ISS (taxa obrigatória) e R$ 2,40 de taxa de turismo (taxa opcional) sobre a tarifa 
acima mencionada. 

 
 
SLEEP INN VITÓRIA 
Av. Nossa Sra. da Penha, 1212 - Praia do Canto, Vitória-ES, 29055-131 

Telefone: (27) 3194-4450 

Distância do evento 3 km 
 

• Diária a Partir de R$ 140,00 (em até 12 vezes, taxas já inclusas). 
 



 

 

 

 
 
 
GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA (4 estrelas) 
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635- Vitória- ES 

Reservas: pv.reservas@goldentulip.com.br – Telefone: (27) 3533-1300 

Distância do evento 350m, aproximadamente 4 min. 

 
Tarifas válidas de 17/03 até 18/03/2016 

Apartamento 
Tarifa Diária 

Individual Duplo 

Standard R$ 227,00 R$ 277,00 

Luxo R$ 252,00 R$ 300,00 

+ 5% de ISS com café e internet inclusa 

 
• Diária inclui café da manhã, servido no Restaurante; 

• Diária inclui Internet; 

• Estacionamento: R$ 10,50 

• Tarifa net (não comissionada; 

• Horário de Check-in: 14h00 / Horário de Check-out: 12h00; 

• Favor identificar-se como participantes do evento da SEFAZ,  

• Formas de pagamento: Cartão de crédito ou deposito  

 

 

  



 

 

 

RELAÇÃO DE RESTAURANTES 
 
 
Bar e Restaurante O Mineirinho – Self Service 

Av. João Batista Parra, 510 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 200m 
 
Recreio Restaurante – Self Service 

Av. João Batista Parra, 255 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 450m 
 
Restaurante do Chico – Self Service com churrasco 

Rua Almirante Tamandaré, 241 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 750m 
 
Restaurante Sabor de Minas – Self Service 

Rua Clóvis Machado, 116 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 800m 
 
Restaurante Salada Grill – Self Service 

Rua Prof. Almeida Cousin, 50 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 800m 
 
Restaurante Café Ristretto – Self Service 

Rua Prof. Almeida Cousin, 125 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 800m 
 
Do Horto Bar e Restaurante – Self Service 

Rua Chafic Murad, 650 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 1 km 
 
Família Spetacollo – À La Carte 

Rua Chafic Murad, 650 – Horto Mercado 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 1 km 
 
Panela Capixaba Restaurante – Self Service 

Rua Chafic Murad, 650 – Horto Mercado 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 1km 
 
Restaurante Josefa’s – Self Service 

Rua Dukla de Aguiar, 68 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 300m 
 
Restaurante Santa Salada – Self Service 

Rua Desembargador Homero Mafra, 89 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 500m 

 
 
  



 

 

 

PONTOS TURÍSTICOS 
 
 

Convento da Penha 
Rua Vasco Coutinho, s/n, Prainha, Vila Velha-ES 
http://conventodapenha.org.br/  

É um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil, localizado 
no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo. Está situado 
no alto de um penhasco, a 154 metros de altitude. Grande parte do 
interior é revestido com madeira em cedro, entalhado pelo escultor 
português José Fernandes Pereira entre 1874 e 1879. O altar-mor, 
atualmente composto por mais de 200 peças feitas de 19 tipos 
diferentes de mármore, foi construído aos poucos. Sua obra teve 
início por volta de 1558, a mando de frei Pedro Palácios, 
originalmente no estilo rococó, passando por restaurações em 

1910 e novamente entre janeiro de 2009 e 17 de dezembro de 2011. Do convento é possível se ter uma visão 
panorâmica de Vila Velha, Vitória e do Oceano Atlântico, sendo uma das igrejas mais antigas do estado. 

 

 
Passeios de Escuna 
Vitória e Guarapari 
http://www.es.gov.br/EspiritoSanto/Eventos/139/passeios-de-
escuna-apresentam-belezas-do-litoral-capixaba-no-verao.htm 

Na capital, os passeios de escuna partem todos os dias do píer de 
Iemanjá, na praia de Camburi, e percorrem a baía de Vitória. Pela 
manhã, a rota do passeio inclui o porto de Tubarão, a Praia da 
Costa e o Farol de Santa Luzia. Pela tarde, a escuna apresenta 
aos passageiros a Terceira Ponte, o Forte São João e o Museu 
Ferroviário. 
Ainda na Grande Vitória, é possível realizar o passeio de escuna 
para conhecer as belezas naturais de Guarapari com suas praias, 

pedras, mangues e ilhas é uma atração à parte quando vista do mar. As escunas oferecem quatro opções de 
passeio. O mais rápido, com uma hora de duração, contorna as principais praias da cidade: a do Morro, das 
Virtudes,  Namorados, Castanheiras e da Areia Preta. 

 
Praias  de Camburi, Curva da Jurema e Ilha do Boi 

Locais à beira mar 
http://www.vitoria.es.gov.br/turista  

São Praias que fazem a alegria dos banhistas na capital. Com 
Quiosques para comercialização de comida e bebida. Também 
podem ser encontrados decks de madeira com mesinhas para os 
clientes, ao longo do calçadão.  

Camburi: Fica ao Norte da cidade, é a única praia da capital na 
área continental. É completamente urbanizada e arborizada. Toda 
a orla tem boa iluminação e, no início há um monumento à 
Iemanjá. Já o mar de Camburi, considerado um dos melhores 
lugares para velejar no Brasil, é excelente para praticar windsurf, 

kitesurf e passear de veleiro.   
O calçadão tem uma pista específica para corrida, caminhadas, passeios de bicicleta, skate e patins. Também 
possui uma Academia Popular da Pessoa Idosa.  

Curva da Jurema: O visitante pode admirar a paisagem a partir de um dos quiosques com áreas cobertas, onde são 
servidos petiscos da culinária capixaba. A praia é indicada para a prática de stand up paddle, ou SUP, esporte no 
qual se rema de pé sobre uma prancha, e passeios de veleiro.  
A região conta ainda com calçadão, iluminação noturna, lanchonetes e conta com extensa área recreativa, além da 
estrutura para a prática de tênis, basquete, vôlei e futebol da Praça dos Namorados. 



 

 

 

Ilha do Boi: Com extensão de 140 metros, a Ilha do Boi mantém sua reserva graças a algumas peculiaridades. 
Além das águas tranquilas e claras, a Praia Grande (ou Praia da Esquerda) é um recanto natural e com sombras 
proporcionadas por árvores. A Praia Pequena ou Praia da Direita fica nas proximidades.  
 
 
 

Domingos Martins 

Acesso principal pela rodovia BR 262 
www.domingosmartins.es.gov.br  

A sede do município é também conhecida como Campinho. Fica 
aproximadamente a 42 km da Vitória. Está situado na região 
montanhosa do Espírito Santo. É promovida como "Cidade do 
Verde", por contar com bastante mata atlântica. Possui muitos rios 
e picos. A sede tem altitude de 542 metros, mas, no município, há 
picos acima de 1 800 metros. Possui clima ameno, frio para os 
padrões brasileiros 
O município foi fortemente colonizado por alemães, pomeranos e 
italianos. É predominantemente dependente da agricultura, turismo 

e mercado imobiliário. Como atrativo turístico, destaca-se a Pedra Azul, que é um grande afloramento de gnaisse 
com 1 822 metros e que apresenta uma coloração azulada, dependendo da incidência de luz solar.  
 

Guarapari 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 58km 
www.guarapari.es.gov.br  

A cidade, assim como toda a região central do Espírito Santo, 
possui vários afloramentos graníticos e muitas enseadas e baías 
protegidas. A sede da cidade é a nível do mar, mas, graças à 
proximidade com a região serrana do estado, alguns distritos da 
cidade chegam a mil metros de altitude. 
As praias de Guarapari são famosas por possuírem um nível alto 
de radioatividade natural, proveniente das chamadas areias 
monazíticas, ricas nos elementos urânio e tório. 
Principal cidade turística do Espírito Santo, Guarapari atrai diversos 
turistas do mundo inteiro graças às suas belezas naturais e às 
areias monazíticas (radioativas), com virtudes alegadamente 
terapêuticas, apesar de os benefícios no tratamento de artrite ou 

reumatismo não terem comprovação científica. Com mais de 30 praias e boa rede hoteleira, chega a atrair 700 000 
turistas no verão, 
 

Museu Ferroviário – Vila Velha 

Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 9,8km 
www.museuvale.com 

O Museu Vale, inaugurado em 15 de outubro de 1998, é uma 
iniciativa da Fundação Vale, instituição que realiza ações, projetos 
e programas sociais nas regiões onde a Vale está presente, com o 
objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos territórios e de 
fortalecer as pessoas e as comunidades, respeitando sempre as 
identidades culturais locais.  

O Museu Vale faz parte desse compromisso da Fundação Vale 
com a ampliação do acesso da população aos bens culturais, a 
preservação das identidades culturais regionais e a valorização da 
memória e do patrimônio histórico brasileiro. Com suas exposições, 
seminários e oficinas de arte, promove o contato com a diversidade 

das linguagens, técnicas e estéticas contemporâneas, incentivando muitos jovens a ingressarem no mercado de 
produção artístico-cultural.  

Dentro deste escopo, a Fundação Vale realiza ações, projetos e programas voltados ao fortalecimento da gestão 
pública nas áreas de educação, saúde, proteção à infância e adolescência, bem como iniciativas voltadas ao 



 

 

 

desenvolvimento humano nas áreas de esporte e cultura, patrimônio histórico e cultural, voluntariado, 
profissionalização e cidadania.  
  



 

 

 

NOITE 
 
 
Horto Mercado 
Rua Chafic Murad, 650 – Horto Mercado 
Lugar ideal para o um “happy hour”, ambiente familiar. 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 1km 
www.hortovitoria.com.br  
 
TurkZoo Bar e Restaurante 
Rua Dr. Joao Carlos de Souza, 742, Santa Luzia, Vitória 
Lugar ideal para quem curte música ao vivo. 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 4km 
www.turkzoo.com.br 
 
Triângulo das Bermudas 
Rua Joaquim Lino – Praia do Canto – Vitória 
Local com diversos bares noturno, uma galera animada. 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 3,5km 
 
Rua da Lama 
Rua Rosa da Lama - Praia do Canto – Vitória 
Local com diversos bares noturno, dentre eles o Kabuki – Comida Japonesa, galera animada. 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 5km 
 
Los Chicos Culinária Mexicana 
Av. Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia – Vitória 
Local ótimo para quem quer tomar uma cerveja gelada e jantar. 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 6,5km 
 
Minê  
Av. Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia – Vitória 
Local com comida japonesa e ambiente familiar. 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 6,5km 
 
Mãe Joana Bar e Cafeteria 
Rua Judite Leão Castelo Ribeiro, 510, Jardim Camburi  
Local com diversos barzinhos, excelente para encontrar com os amigos 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 10km 
 
By Rock Steakhouse 
Rua Celso Calmon, 267, Praia do Canto  
Local com som ambiente e sinuca, 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 3,5km 
 
Casa de Bamba 
Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória 
Local com música brasileira como samba, forró e MPB, 
Distância da SEFAZ-ES, aproximadamente 6km 
casadebamba.com  
 
 


