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CÂMÂRÂ MUNICIPÂL DE
VEREÂDÓRES
O Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal que tem
funções legislativas, de fiscalização financeira e de controle externo do
Executivo, de julgamento político administrativas, desempenhando ainda as
atribuições que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia
interna.
As funções legislativas da Câmara Municipal consistem na elaboração de
emendas à Lei Orgânica Municipal, Leis complementares, Leis ordinárias,
decretos legislativos e resoluções sobre quaisquer matérias de competência do
Município.
As funções de fiscalização financeira consistem do controle da
Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao
julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito, integradas estas àquelas da
própria Câmara, sempre mediante o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.
As funções de controle externo da Câmara implicam a vigilância dos
negócios do Executivo em geral, sob os prismas da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e da ética político-administrativa, com a tomada das
medidas sanatórias que se fizerem necessárias.
As funções julgadoras ocorrem nas hipóteses em que é necessário julgar
os Vereadores, quando tais agentes políticos cometem infrações políticoadministrativas previstas em Lei.
A Câmara tem sua sede na Rua Porto União, n° 920, Centro, município de
Águas de Chapecó – SC.
A presente CARTA DE SERVIÇOS, instituída através da Portaria nº
17/2019 é um documento que visa informar aos cidadãos quais são os serviços
prestados pelo Poder Legislativo do município de Águas de Chapecó, como
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acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos com o atendimento e os
padrões de atendimento estabelecidos.
A sua prática implica para a organização um processo de transformação
sustentada em princípios fundamentais – participação e comprometimento,
informação e transparência, aprendizagem e participação do cidadão. Esses
princípios têm como premissas o foco no cidadão e a indução do controle social.
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Principàis àtividàdes

PRINCIPÂIS ÂTIVIDÂDES – LEI
ÓRGÂNICÂ/REGIMENTÓ
INTERNÓ
ENTRE AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA CÂMARA DESTACAM-SE:
 Eleger os membros da mesa diretora.
 Elaborar o regimento interno.
 Organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos
respectivos.
 Propor a criação ou a extinção dos cargos dos serviços administrativos
internos e a fixação dos respectivos vencimentos
 Conceder licença ao prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores.
 Autorizar o prefeito a ausentar-se do município, quando a ausência
exceder 15 dias.
 Exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentaria do município,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do poder
executivo.
 Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do
tribunal de contas do estado, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento.
 Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos
indicados na constituição federal, na lei orgânica, e na legislação federal
aplicável.
 Autorizar a realização de empréstimo ou de credito interno ou externo.
 Proceder a tomada de contas do prefeito.
 Aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento pelo município
com a união. Estado, outra pessoa jurídica de direito publico interno, de direito
privado, ou outros entes.
 Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões.
 Convidar o prefeito e convocar secretários do município ou autoridades
equivalentes para prestar esclarecimentos.

7

PRINCIPÂIS ÂTIVIDÂDES PÓDER LEGISLÂTIVÓ

 Encaminhar pedidos escritos de informação a secretários do município ou
autoridades equivalentes.
 Ouvir secretários do município ou autoridades equivalentes.
 Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões.
 Criar comissão parlamentar de inquérito.
 Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem.
 Solicitar a intervenção do estado no município.
 Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, nos casos previstos em
lei federal.
 Fiscalizar e controlar os atos do poder executivo, incluídos os da
administração indireta.
 Fixar até seis meses antes da posse, a remuneração dos vereadores.
 Fixar até seis meses antes da posse, a remuneração do prefeito, do viceprefeito e secretários municipais ou autoridades equivalentes.
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ÂTENDIMENTÓ ÂÓ PUBLICÓ
A Câmara Municipal de Águas de Chapecó atende ao público em sua sede,
localizada na Rua Porto União, n° 920, Centro de Águas de Chapecó – SC.


HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO:

De segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às
17h00min


HORÁRIO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS: Segundas-feiras a partir das

19h00min.


INFORMATIVO NA RÁDIO:

Os cidadãos podem ouvir as notícias e informações relativas aos projetos em
tramitação através do “Informativo da Câmara” na Rádio Tropical FM 97.7, realizado
todas as terças-feiras, às 11h45min.



TELEFONE: (49) 3339-0991 ou (49) 3339-0217



EMAIL: câmara@camaraaguasdechapeco.sc.gov.br



SITE: www.camaraaguasdechapeco.sc.gov.br



FACEBOOK: Poder Legislativo de Águas de Chapecó
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ÓUVIDÓRIÂ DÂ CÂMÂRÂ
MUNICIPÂL
A ouvidoria é um canal para o cidadão apresentar sugestões, elogios,
solicitações, reclamações e denúncias. No serviço público, a ouvidoria é uma
espécie de “ponte” entre o cidadão e a Administração Pública (que são os órgãos,
entidades e agentes públicos que trabalham nos diversos setores do governo
federal, estadual e municipal).
A ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e
encaminha às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração do caso.
As atividades da ouvidoria não se resumem a receber e encaminhar o que
chega. A partir das informações trazidas pelos cidadãos, a ouvidoria pode
identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares
no órgão ou entidade.
A manifestação pode ser feita por qualquer pessoa, física ou jurídica pelas
seguintes formas:
 PRESENCIAL, se dirigindo a sede da Câmara e preenchendo um
formulário adquirido juntamente com o responsável pela Ouvidoria.
 POR CARTA, para o endereço da Câmara: Rua Porto União, 920, centro,
Águas de Chapecó - SC

 POR TELEFONE: (49)3339-0991 ou (49)3339-0217
 PELA INTERNET: através do site E-OUV que pode ser acessado por
meio do Portal da Câmara Municipal disponível no endereço eletrônico
www.camaraaguasdechapeco.sc.gov.br, clicando no link “OUVIDORIA” o
cidadão será direcionará ao sistema E-OUV. No sistema e-ouv, o usuário poderá
fazer sua manifestação pelos seguintes tópicos:
 SUGESTÃO: proposição de ideia ou formulação de proposta de

1.1

aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública
federal;
 ELOGIO: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço
oferecido ou atendimento recebido;
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 SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da
Administração;
 RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;
 DENÚNCIA: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa
da atuação de órgão de controle interno ou externo.
 SIMPLIFIQUE: Se o cidadão achar a prestação de um serviço público
muito burocrático, poderá apresentar solicitação de simplificação, por meio de
formulário próprio, denominado “Simplifique”, este formulário estará disponível
em formato eletrônico, mas se o cidadão preferir poderá se dirigir a Câmara e
preencher o formulário manualmente.
O cidadão ao selecionar um tópico acima deverá selecionar o órgão e o
assunto sobre o qual deseja fazer a manifestação, logo em seguida terá um espaço
para descrição da manifestação podendo identificar o local e os envolvidos no
assunto, mais adiante o cidadão deverá preencher seus dados pessoais, pode-se
escolher em se identificar ou não. Caso o cidadão se identifique, será amparado
pela Lei nº 12.527/11 e terá sua privacidade preservada.

RESPOSTAS DA OUVIDORIA:
Conforme a Lei n° 13.460/2017 art. 16, a OUVIDORIA terá o prazo
máximo para resposta de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, mediante
justificativa. Para solicitações da ouvidoria no âmbito interno o prazo será de 20
dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período.

1.2

Funcionário Responsável pela Ouvidoria: Sérgio Iohan
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Ó ÂÓ CIDÂDÂÓ
INFÓRMÂÇÂ
SERVIÇÓ DE DÂ
CÂMÂRÂ MUNICIPÂL
ÓUVIDÓRIÂ

SERVIÇÓ DE INFÓRMÂÇÂÓ ÂÓ
CIDÂDÂÓ-SIC
O serviço de informação ao cidadão está disponível para qualquer
usuário solicitar informações a respeito de diferentes assuntos de competência
do Poder Legislativo Municipal, tais como administração, educação, saúde, meio
ambiente, trânsito e finanças, bem como acompanhar o seu status. Também é
possível consultar quantas solicitações foram realizadas em um determinado
período.
Para acessar basta entrar no portal da Câmara pelo endereço eletrônico
www.camaraaguasdechapeco.sc.gov.br e clicar no link “PORTAL DA
INFORMAÇÃO”.
Para fazer uma solicitação é só clicar em: “NOVA SOLICITAÇÃO”,
preencher os dados com CPF/CNPJ, nome, endereço, e-mail e telefone,
preencher a forma preferencial de recebimento da resposta, especificar seu
pedido e por fim enviar a solicitação.
O serviço também está disponível pelos seguintes meios:
 TELEFONE: (49) 3339-0991 ou (49) 3339-0217
 EMAIL: câmara@camaraaguasdechapeco.sc.gov.br
 PRESENCIAL OU CARTA: Câmara Municipal: Rua Porto União, n° 920,

1.4
1.3

Centro. Município de Águas de Chapecó-SC.
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Portàl dà Càmàrà Municipàl de Vereàdores

PÓRTÂL DÂ CÂMÂRÂ MUNICIPÂL
DE VEREÂDÓRES
O

Portal da Câmara Municipal de Águas de Chapecó SC na internet

divulga uma série de informações institucionais e permite o acesso a diferentes
serviços, tais como:


LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor,

códigos municipais, estatutos, leis ordinárias, leis complementares, resoluções,
decretos, Portarias e Regimento Interno.


CONSULTAS: À legislação municipal, proposição, solicitação de

informações, reclamação, denúncia e demais manifestações sobre serviços
prestados.


SESSÕES DA CÂMARA: As sessões da Câmara serão ordinárias,

extraordinárias ou solenes, assegurado o acesso do público em geral.


PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: informação sobre a movimentação

financeira, contábil e patrimonial.


PORTAL DA INFORMAÇÃO: disponível para qualquer usuário solicitar

informações a respeito de diferentes assuntos de competência do Poder Legislativo
Municipal.


OUVIDORIA: canal para o cidadão apresentar sugestões, elogios,

solicitações, reclamações e denúncias.
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SESSÓES DÂ CÂMÂRÂ
SESSÕES ORDINÁRIAS:
As sessões ordinárias compõem-se de duas partes: o expediente e a ordem
do dia.
No expediente serão objeto de deliberação pareceres sobre matérias não
constantes da ordem do dia, requerimentos comuns e relatórios de Comissões
Especiais, além da ata da sessão anterior.
Para a ordem do dia, far-se-á verificação de presença e a sessão somente
prosseguirá se estiver presente a maioria absoluta dos Vereadores.
A organização da pauta da ordem do dia obedecerá aos seguintes critérios
preferenciais:


Matérias em regime de urgência especial;



Matérias em regime de urgência simples;



Vetos;



Matérias em redação final;



Matérias em discussão única;



Matérias em segunda discussão;



Matérias em primeira discussão;



Recursos.



Demais proposições.

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS:
As sessões extraordinárias serão convocadas na forma prevista na Lei
Orgânica Municipal mediante comunicação escrita aos Vereadores, com a
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antecedência de 05 (cinco) dias e afixação de edital, no quadro mural, que poderá
ser reproduzido pela imprensa loca.
Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão, caso em que será
feita comunicação escrita apenas aos ausentes à mesma. A sessão extraordinária
compor-se-á exclusivamente de ordem do dia, que se cingirá à matéria objeto de
convocação. Aplicar-se-ão, às sessões extraordinárias, no que couber, as
disposições atinentes às sessões ordinárias

SESSÕES SOLENES:
As sessões solenes serão convocadas pelo Presidente da Câmara, por
escrito, indicando a finalidade da reunião. Nas sessões solenes não haverá
expediente nem ordem do dia formal, dispensadas a leitura da ata e a verificação
de presença. Não haverá tempo predeterminado para o encerramento de sessão
solene.
Nas sessões solenes, somente poderão usar da palavra, além do Presidente
da Câmara, o lider partidário ou o Vereador pelo mesmo designado, o Vereador
que propôs a sessão como orador oficial da cerimonia e as pessoas homenageadas.
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CÓMISSÓES
As comissões são órgãos técnicos compostos de 3 (três) Vereadores com a
finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a
mesma, ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza essencial ou, ainda, de
investigar fatos determinados de interesse da administração. As Comissões da
Câmara são Permanentes e Especiais
Ás Comissões Permanentes incumbe estudar as proposições e os assuntos
distribuídos ao seu exame, manifestando sobre eles sua opinião para orientação. As
Comissões Permanentes são as seguintes:
 Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis;
 Finanças, Orçamento e Contas do Município;
 Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas;
 Educação, Saúde e Assistência Social;
 Ciência, Tecnologia, Agricultura e Meio Ambiente.

As Comissões Especiais destinadas a proceder a estudo de assunto de
especial interesse do Legislativo terão sua finalidade especificada na resolução que
as constituir, a qual indicará também o prazo para apresentarem o relatório de seus
trabalhos. A Câmara poderá constituir Comissões Especiais de Inquérito, com a
finalidade

de

apurar

irregularidades

administrativas

do

Executivo,

da

administração indireta e da própria Câmara.
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ÂVÂLIÂÇÂÓ DÓS SERVIÇÓS
PRESTÂDÓS
É muito importante que a população avalie os serviços prestados a
comunidade, pois a partir das informações trazidas pelos cidadãos, a câmara pode
identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares.
Nossos meios de comunicação para os serviços serem avaliados da melhor forma
são:
 TELEFONE: (49) 3339-0991 ou (49) 3339-0217
 EMAIL: camara@camaraaguasdechapeco.sc.gov.br
 SITE: www.camaraaguasdechapeco.sc.gov.br
 Câmara Municipal: Rua Porto União, n° 920, Centro. Município de Águas
de Chapecó-SC.
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