CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Esta é a Carta de Serviços ao Cidadão da Câmara
Municipal de Chapecó, na qual estão expostas as
atribuições do Poder Legislativo Municipal, os serviços
prestados aos cidadãos chapecoenses e os canais de
comunicação.
Elaborada pelos servidores do Poder Legislativo de
Chapecó com a ﬁnalidade de manter a população do
município informada acerca dos serviços prestados
pela instituição.
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APRESENTAÇÃO
A Constituição da República assegura, a todo brasileiro, o exercício dos direitos sociais
e individuais como: liberdade, segurança, desenvolvimento, bem-estar, igualdade e
justiça.
A organização da democracia, no Brasil, se dá pela instituição dos Três Poderes:

EXECUTIVO

LEGISLATIVO

O Legislativo é um dos três poderes
presentes em um Estado
Democrático de Direito.
O Poder Legislativo local é exercido
pela Câmara Municipal que tem
funções legislativas, de ﬁscalização
ﬁnanceira e de controle externo do
Poder Executivo, de julgamento
político-administrativo,
desempenhando ainda as atribuições

JUDICIÁRIO

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.

ENDEREÇO
Rua Marechal Bormann, 320 E, Edifício
Oﬃce Center, Centro Chapecó/SC,
CEP 89802-120

sexta-feira, das 13h às 19h.
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HISTÓRIA
Em 1917, ocorreu a emancipação
político-administrativa de Chapecó e,
em 15 de novembro, instaurou-se o 1º
Conselho Municipal, para poder criar as
leis que norteariam o município. Os
Conselheiros representavam as
comunidades da grande Chapecó.
Em novembro de 1947, ocorreram
eleições no Brasil. Em dezembro,
tomaram posse os primeiros vereadores
chapecoenses e iniciou-se a primeira
legislatura da Câmara Municipal de
Chapecó, composta por 13

parlamentares, escolhidos pelo voto
popular.
Atualmente, os eleitores chapecoenses
são representados por 21 vereadores,
que atuam na 18ª legislatura,
compreendida entre os anos de 2017 e
2020.
No Plenár io R ivadávia S cheﬀer,
localizado no segundo andar da sede da
Câmara, os vereadores reúnem-se,
ordinariamente, dez vezes por mês, às
16 horas, seguindo calendário
preestabelecido no ﬁnal do ano anterior.
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MESA DIRETORA
A Mesa Diretora é o órgão que coordena todos os trabalhos legislativos e administrativos da
Câmara.
É composta pelos cargos de presidente, vice-presidente e secretários. O mandato é de dois
anos e os ocupantes dos cargos são eleitos pelos demais vereadores.
Para o Biênio 2019/2020, a composição dos cargos é a seguinte:

Ildo Adão Antonini (DEM)
Presidente

Valdemir Stobe (PTB)
1º Secretário

Diego Fernando Alves (PP)
Vice-Presidente

Cleber Ceccon (PT)
2º Secretário

PLENÁRIO
O Plenário é o órgão deliberativo da
Câmara, constituindo-se do conjunto dos
vereadores em exercício, em local, forma e
quorum legais para deliberar.
São atribuições do Plenário elaborar as
leis municipais sobre matérias de
competência do Município; discutir e votar
o orçamento anual, o plano plurianual e as
diretrizes orçamentárias; apreciar os vetos,
rejeitando-os ou mantendo-os; autorizar,
sob a forma da lei, observadas as restrições
constantes da Constituição e da legislação
incidente, atos e negócios administrativos.
Na sede da Câmara, o plenário está
localizado no segundo andar do prédio e,

abriga mesas e cadeiras para a Mesa
Diretora e para cada um dos vereadores.
Conta, também, com a tribuna para
pronunciamentos e 100 lugares para os
cidadãos acompanharem as sessões.
No hall de entrada, encontra-se a Galeria
de Ex-Presidentes e a Galeria Lilás, esta
composta pelas vereadoras que já
ocuparam, ou ocupam cadeira legislativa.
Por meio da Resolução nº 03, de 09 de
agosto de 1996, prestou-se homenagem
ao ex-vereador e presidente da Câmara
Municipal de Chapecó, Rivadávia Scheﬀer,
nomeando o espaço como “Plenário
Rivadávia Scheﬀer”.
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DIRETRIZES
MISSÃO
Representar os anseios da população de Chapecó,
ﬁscalizando o trabalho do Poder Executivo e legislando em
prol do bem comum.

VISÃO
Ser uma instituição referência na prestação de um serviço
público moderno e de qualidade.

VALORES
Ética
Transparência
Seriedade
Valorização do serviço público
Atender aos princípios da moralidade pública
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SETORES ADMINISTRATIVOS

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

PRESIDÊNCIA

MESA DIRETORA

GABINETES

CONTROLE INTERNO

SECRETARIA GERAL

PROCURADORIA GERAL

FINANCEIRO

CONTABILIDADE

COMPRAS E LICITAÇÃO

ALMOXARIFADO

COMISSÕES

APOIO LEGISLATIVO

INFORMÁTICA
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PATRIMÔNIO

SERVIÇOS

RECURSOS HUMANOS

Redação dada pela Lei Complementar nº Lei 661/2019
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SECRETARIA-GERAL
É de responsabilidade da Secretaria-Geral planejar e conduzir o correto
funcionamento de todos os setores administrativos que envolvam transações, normas,
rotinas e procedimentos de qualquer espécie.

APOIO LEGISLATIVO
Responsável pelas atividades legislativas que ocorrem em plenário, durante as sessões
ordinárias e demais eventos, dando suporte à Mesa Diretora e aos vereadores. Desta forma,
organiza e encaminha as matérias em pauta e a pauta das votações, confecciona a ata,
encaminha as matérias votadas, organiza a agenda de eventos.
É, também, de competência do setor a assistência de legislação e administração, realizar a
confecção de ofícios e auxiliar na elaboração de indicações, requerimentos, moções, portarias e
resoluções da Mesa Diretora, arquivamento e organização de correspondências expedidas e
recebidas e das indicações, requerimentos e moções. Ainda, auxilia na organização de eventos
legislativos.

COMISSÕES
O setor de Comissões é responsável pelo trâmite de projetos de lei, que incluem o
recebimento, protocolo, cadastramento, organização e autuação, confecção dos pareceres e
colhimento das assinaturas, confecção das atas das reuniões, encerramento dos projetos e
encaminhamento para votação, confecção das Redações Finais e encaminhamento ao
Executivo.
Os projetos recebidos pelo setor, e que tramitam no Poder Legislativo, são de origem
legislativa, popular ou do Executivo Municipal.
Além destas funções, é responsável pelo acompanhamento dos trabalhos das Comissões
Permanentes e Comissões Especiais.

COMPRAS E LICITAÇÃO
Este setor é responsável por coordenar e executar as atividades relacionadas ao processo de
compras e licitações, que incluem a tomada de preços e expedição de requisições e notas ﬁscais,
atualização de cadastro, controle de estoque, elaboração de processo licitatório e arquivo de
documentos referentes, elaboração e ﬁscalização de contratos, acompanhar o recebimento de
mercadorias e andamento de serviços prestados e coordenar de atividades referentes ao pregão.
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COMUNICAÇÃO
É o setor responsável pela divulgação de informações das atividades administrativas e dos
atos parlamentares, por meio da elaboração de releases, registros fotográﬁcos, bem como o
atendimento à imprensa que acompanha as atividades legislativas. Entre a atuação da
Comunicação, incluem-se ainda, a idealização e organização dos eventos parlamentares e a
administração das informações do site e das redes sociais da Câmara. O departamento também
desenvolve os materiais gráﬁcos e administra a pauta, gravação e edição dos programas de rádio
do Poder Legislativo Municipal.

SOM E IMAGEM
É responsável pela gestão dos equipamentos de sonorização, transmissão e gravação de
atividades legislativas do plenário, como sessões ordinárias, extraordinárias e solenes,
audiências públicas e reuniões de trabalho. Também é de responsabilidade do setor, a
manutenção dos serviços de sonorização, mesa de corte, bem como a edição de vídeos das
atividades legislativas gravadas e a produção do programa de rádio "Notícias em 1 Minuto". E,
ainda, clipagem diária de notícias impressas da Câmara Municipal de Chapecó.

CONTABILIDADE
Este setor é responsável pelo registro dos atos e dos fatos que envolvem o patrimônio (bens,
direitos e obrigações) da Câmara Municipal. Tem como objetivos, fornecer informações sobre os
resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, ﬁnanceira e física do
patrimônio da entidade e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a
adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle
social.

FINANCEIRO
O departamento ﬁnanceiro administra os recursos da entidade, garantindo que os mesmos
cumpram seus objetivos. É responsável por lidar com todas as questões relativas às ﬁnanças,
abrangendo a tesouraria, como o ﬂuxo de caixa e o controle diário das entradas e saídas de
dinheiro; gestão das contas a pagar e a receber; controle bancário; planejamento ﬁnanceiro e
gestão dos impostos.

PATRIMÔNIO
É o setor responsável por orientar as atividades relacionadas à aquisição, controle, distribuição
e alienação de bem, além de elaborar inventário dos bens da Câmara Municipal de Chapecó.
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INFORMÁTICA
As atribuições do setor de Informática envolvem a supervisão e o auxílio aos setores
administrativos e aos gabinetes dos vereadores, relativamente aos equipamentos da área de
informática. É responsável pela manutenção dos equipamentos, sistemas de informática e
infraestrutura de Tecnologia da Informação, assim como, dos equipamentos e sistemas
utilizados para transmissão das sessões ao vivo e das câmeras de vigilância. Realiza a gestão e
manutenção da política de segurança da informação, mantendo atualizadas as versões de todos
os softwares e de componentes dos serviços e soluções de Tecnologia da Informação, as
respectivas licenças de uso e outros mecanismos que assegurem a recuperação de backups, caso
necessário.

SERVIÇOS INTERNOS
Para o bom funcionamento de todos os setores administrativos, é necessária a realização de
serviços que envolvem Telefonia, Recepção, Copa, Manutenção e Motoristas.

RECURSOS HUMANOS
O setor de Recursos Humanos realiza processos de nomeações/admissões e
exonerações/demissões. Controla o sistema de cartão ponto dos servidores. Elabora a folha de
pagamento. Emite e assina declarações e certidões relativas aos atos de pessoal. Controla as
avaliações de desempenho dos servidores efetivos. Elabora e envia as obrigações ﬁscais,
mensais e anuais, referentes à folha de pagamento. Controla os períodos de férias dos servidores.
Registra os atos de movimentação da vida funcional dos servidores.

ALMOXARIFADO
Responsável pelo recebimento e conferência de mercadorias adquiridas pelo setor de
Compras, bem como, inseri-las no sistema para controle de estoque e entrega de materiais de
expediente aos gabinetes e ao setor administrativo.
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PROCURADORIA-GERAL
É o setor responsável pelas questões jurídicas da Câmara Municipal de Chapecó. Presta
assessoria à Mesa Diretora e a todos os vereadores, emitindo pareceres jurídicos nos
projetos de lei, quando solicitado. Ainda, analisa e orienta a atividade legislativa e
administrativa do Poder Legislativo, bem como, representa e assiste a Câmara em juízo e
administrativamente.

CONTROLE INTERNO
A ﬁscalização interna no Poder Legislativo deve ser realizada por meio do Sistema de
Controle Interno, instituída por ato (Resolução) da Câmara Municipal, com a ﬁnalidade de
executar a veriﬁcação, acompanhamento e providências para correção dos atos
administrativos e de gestão ﬁscal produzidos pelos seus órgãos e autoridades no âmbito
do próprio Poder.
O Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Chapecó tem como objetivo
promover permanentemente o controle e a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira,
orçamentária, operacional e patrimonial, no tocante à legalidade, a legitimidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a economicidade e a eﬁciência, na
administração dos recursos e bens públicos, bem como apoiar o controle externo no
exercício de sua missão institucional.
É, também, de responsabilidade do setor planejar, coordenar e cheﬁar a Ouvidoria da
Câmara Municipal de Chapecó.

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

13

ATIVIDADES PARLAMENTARES

FUNÇÕES DO VEREADOR
Os vereadores são
agentes políticos investidos
de mandato legislativo
municipal para uma
legislatura de quatro anos,
eleitos, pelo sistema
p a r t i d á r i o e d e
representação proporcional,
por voto secreto e direto.
É assegurado aos
vereadores apresentar
proposições para
deliberação em Plenário.

São modalidades de
proposição: projetos de lei,
projetos de decreto
legislativo, projetos de
resolução, projetos
substitutivos, emendas e
subemendas, pareceres das
comissões permanentes,
relatórios das comissões
especiais de qualquer
natureza, indicações,
requerimentos, os recursos,
representações e moções.

Os vereadores são os legítimos representantes
da população, uma vez que foram eleitos de
forma democrática. Para poder manter o contato
direto com os cidadãos chapecoenses, cada
vereador possui um gabinete individual e conta
com os serviços de assessores parlamentares,
que atendem diariamente, de segunda a sextafeira, no horário entre 13h e 19h.
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Vereadores
Legislatura 2017 – 2020
Adão Valcir Teodoro (PSD)
E-mail: adaoteodoro@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1474

Jatir Balbinot (PDT)
E-mail: jatirbalbinot@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1465

Aderbal Pedroso (PSD)
E-mail: aderbalpedroso@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1455

João Marques Rosa (PSL)
E-mail: dr.joao@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1494

Astrit Tozzo (PSD)
E-mail: astrit@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1486

João Siqueira (PP)
E-mail: joaosiqueira@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1470

Cleiton Fossá (MDB)
E-mail: cleitonfossa@cmc.sc.gov.br
Telefone: 49 3361-1421

José Celio Portela (PSL)
E-mail: celioportela@cmc.sc.gov
Telefone: (49) 3361-1496

Cleber Ceccon (PT)
E-mail: cleber@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1457

Luiz Paulo Cararo (PSD)
E-mail: cararo@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1472

Claimar de Conto (PP)
E-mail: vereadorclaimardeconto@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1488

Marcilei Vignatti (PSB)
E-mail: marcileivignatti@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1498

Derli Maier (MDB)
E-mail: derlimaier@cms.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1467

Marcio Sander (PSDB)
E-mail: marciosander@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1422

Diego Alves (PP)
E-mail: diegoalves@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1462

Neuri Mantelli (MDB)
E-mail: neuri@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1469

Ildo Adão Antonini (DEM)
E-mail: ildoantonini@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1490

Valdemir Stobe (PTB)
E-mail: tigrao@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1479

Itamar Agnoletto (PP)
E-mail: itamar@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1492

Valmor Junior Scolari (PSD)
E-mail: valmorscolari@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1459

Ivaldo Pizzinatto (PSL)
E-mail: gringo@cmc.sc.gov.br
Telefone: (49) 3361-1491
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COMISSÕES

As Comissões são órgãos técnicos compostos por três vereadores com a ﬁnalidade de
examinar proposições em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a sua matéria,
proceder estudos sobre assuntos de natureza essencial ou, ainda, investigar fatos
determinados de interesse da Administração.

COMISSÕES PERMANENTES
Os integrantes de cada comissão são
e l e i to s e m p l e n á r i o, p o r to d o s o s
vereadores e exercem as funções por um
período de dois anos. Tem como ﬁnalidade
primordial, analisar as proposições e os
assuntos distribuídos ao seu exame,

manifestando-se sobre eles, por meio da
emissão de pareceres que servirão de
orientação para votação em Plenário.
Abaixo as comissões permanentes, suas
competências e composição para o Biênio
2019/2020.

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
Manifesta-se sobre todos os assuntos nos
aspectos constitucional e legal e, quando
já aprovados pelo plenário, analisa-os sob
os aspectos lógico e gramatical, de modo
a adequar o texto das proposições à
correta linguagem.

PRESIDENTE: DIEGO ALVES
VICE-PRESIDENTE: ITAMAR AGNOLETTO
SECRETÁRIO: CLEITON FOSSÁ

FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESIDENTE: VALDEMIR STOBE

Opina, obrigatoriamente, sobre todas
as matérias de caráter ﬁnanceiro.

VICE-PRESIDENTE: ITAMAR AGNOLETTO
SECRETÁRIA: MARCILEI VIGNATTI

EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
Manifesta-se em todos os projetos e
matérias que versem sobre assuntos
educacionais, artísticos, inclusive
patrimônio histórico, desportivos e
relacionados com saúde, saneamento,
assistência e previdências sociais em geral.

PRESIDENTE: ASTRIT TOZZO
VICE-PRESIDENTE: CÉLIO PORTELA
SECRETÁRIO: CLEBER CECCON
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OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Analisa, emitindo o parecer para os
projetos de leis cujas matérias sejam
referentes a quaisquer obras,
empreendimentos e execução de
serviços públicos locais e, ainda, sobre
assuntos ligados às atividades
produtivas em geral, oﬁciais ou
particulares.

PRESIDENTE: DIEGO ALVES
VICE-PRESIDENTE: JOÃO LUIS SIQUEIRA
SECRETÁRIO: IVALDO PIZZINATTO

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Manifesta-se sobre política e
sistema municipal de agricultura e de
meio ambiente, áreas de preservação
ambiental, ﬂora, fauna e solo.

PRESIDENTE: VALMOR SCOLARI
VICE-PRESIDENTE: JOÃO LUIS SIQUEIRA
SECRETÁRIO: DERLI MAIER

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESIDENTE: CLAIMAR DE CONTO

Manifesta-se sobre política e
sistema municipal de segurança
pública e direitos dos cidadãos.

VICE-PRESIDENTE: ADÃO TEODORO
SECRETÁRIO: JATIR BALBINOT

ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Zela pela observância dos
preceitos do Código de Ética e Decoro
Parlamentar, vigente e deste
regimento interno, atuando no
sentido da preservação da dignidade
do mandato do vereador.

PRESIDENTE: ADERBAL PEDROSO
VICE-PRESIDENTE: LUIZ PAULO CARARO
SECRETÁRIO: JATIR BALBINOT
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COMISSÕES ESPECIAIS
Realizam estudos de assuntos de especial interesse do Legislativo. Terão
sua ﬁnalidade especiﬁcada na resolução que as constituir, a qual indicará
também o prazo para apresentar o relatório de seu trabalho.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI
A Câmara, ainda, poderá constituir uma comissão especíﬁca, chamada
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com a ﬁnalidade de apurar
irregularidades administrativas do Executivo, da Administração indireta e
da própria Câmara.

PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTES
São os pronunciamentos por escrito de Comissão
Permanente, sobre matéria que lhe seja regimentalmente
distribuída.

RELATÓRIOS DAS COMISSÕES
ESPECIAIS DE QUALQUER NATUREZA
São pronunciamentos escritos que encerram as
suas conclusões sobre o assunto que motivou a
sua constituição.
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REUNIÕES PLENÁRIAS

AS SESSÕES DA CÂMARA SERÃO
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU
SOLENES, ASSEGURADO O ACESSO DO
PÚBLICO EM GERAL.

SESSÕES ORDINÁRIAS
SESSÕES
ORDINÁRIAS

SESSÕES
EXTRAORDINÁRIAS

São realizadas 10 sessões
ordinárias a cada mês e seu
agendamento obedece ao
calendário anual aprovado
em Plenário. Compõem-se
de duas partes: Expediente
e Ordem do Dia.
A Câmara observará o
recesso legislativo,
determinado na Lei
Orgânica Municipal.

SESSÕES SOLENES

Expediente
Trata-se do primeiro período da sessão.
Serão objeto de deliberação as matérias
como requerimentos, moções e
indicações, relatórios de comissões
especiais, além da ata da sessão anterior,
entre outros.

Ordem do dia
Segundo período da sessão, no qual discute-se e são votadas todas as
demais proposições de competência da Câmara Municipal como, por
exemplo, projetos de leis em geral, projetos de emenda à Lei Orgânica,
projetos de resoluções, projetos de decretos legislativos, apreciações de
vetos, entre outros. Esgotadas as discussões e votações das matérias
constantes da Ordem do Dia, o presidente concederá a palavra aos
vereadores, para explicações pessoais.

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

22

SESSÕES
EXTRAORDINÁRIAS

SESSÕES SOLENES

São sessões realizadas fora do período das
sessões ordinárias. A convocação poderá ser
feita pelo prefeito, pelo presidente da Câmara
ou a requerimento da maioria absoluta dos
vereadores, para apreciar assunto de interesse
público, relevante e urgente, e tratarão,
exclusivamente, do objeto da convocação.

São as sessões realizadas para
comemorações e homenagens
especiais, convocadas pelo
presidente da Casa. Não há
expediente ou votações durante
estas sessões.

MODALIDADES DE PROPOSIÇÃO
A proposição é toda matéria sujeita à deliberação do Plenário, qualquer que
seja o seu objeto.
Indicações
São as proposições escritas, pelas quais o
vereador sugere medidas de interesse
público aos poderes competentes.
Requerimentos
São todos os pedidos, verbais ou escritos,
de vereador ou de comissão,
direcionados ao presidente da Câmara
ou, por seu intermédio, sobre assunto do
Expediente ou da Ordem do Dia, ou de
interesse pessoal do vereador.
Moções
S ã o p ro p o s i çõ e s q u e s o l i c i t a m a
manifestação da Câmara sobre
determinado assunto, expressando
solidariedade, apoio, protesto, repudio
ou desagravo.

Recursos
São petições de vereador ao Plenário
contra ato do presidente ou de comissão
permanente.
Representações
Tratam-se de instrumentos legislativos
que possibilitam que qualquer vereador,
ou Comissão, represente contra qualquer
autoridade cujo ato possa desonrar a
i m a g e m d e u m v e r e a d o r. S e r ã o,
obrigatoriamente, acompanhadas de
documentos hábeis que a instruam e, a
c r i t é r i o d e s e u a u t o r, d e r o l d e
testemunhas, devendo ser oferecidas em
tantas vias quantas forem os acusados.

Condecorações
Os vereadores do Poder Legislativo de Chapecó, por meio de requerimento, concedem
certiﬁcados, homenagens, medalhas e títulos, desde que atendam a legislação especíﬁca
para cada condecoração.
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PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei é um conjunto de normas que deve ser submetido à tramitação na
Câmara Municipal com o objetivo de tornar-se lei. São de iniciativa dos vereadores, das
comissões permanentes, do prefeito ou dos cidadãos. Após aprovado, um Projeto de
Lei passa a integrar as normas que regem o município.
PROJETO DE ORIGEM POPULAR
Para apresentar um projeto de origem popular, ou
seja, de inciativa dos cidadãos, é preciso apresentar
uma proposta contendo assinatura de, no mínimo,
cinco por cento dos eleitores do Município.
(Art. 48, Lei Orgânica do Município de Chapecó/SC)

PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

PROJETOS
DE RESOLUÇÃO

PROJETOS
SUBSTITUTIVOS

Destinam-se a regular as
matérias de competência
exclusiva da Câmara, sem
a sanção do prefeito e
que tenham efeito
externo.

Destinam-se a regular as
matérias de caráter
p o l í t i c o
o u
administrativo, relativas
aos assuntos de
economia interna da
Câmara.

Os substitutivos são os
Projetos de Lei, de
Resolução ou de Decreto
Legislativo, apresentados
p o r u m ve re a d o r o u
comissão para substituir
outro já apresentado
sobre o mesmo assunto.

EMENDAS E SUBEMENDAS
São as proposições apresentadas como
acessórias de outras e são destinadas a alterar
a proposição principal. As emendas podem

ser supressivas, substitutivas, aditivas e
modiﬁcativas. Também há as subemendas,
que objetivam alterar outra emenda.

Supressiva
Sugere a retirada de parte da proposição
principal.

Aditiva
Indica acréscimo de disposições ao texto
da proposição principal.

Substitutiva
Propõe substituir a integralidade do texto
de uma proposição principal por outro,
ocasionando alterações substanciais ou
apenas formais em parte ou na totalidade
do texto da proposição principal.

Modiﬁcativa
Sugere alterações pontuais ao texto de
uma proposição, mantendo-se, no
entanto, intocadas suas linhas gerais.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Audiência Pública é um instrumento de
diálogo entre diversos setores da sociedade
e as autoridades públicas, para promover a
participação popular no processo de
decisão política e buscar soluções
referentes aos anseios sociais. Ocorre em

um ambiente aberto à comunidade para o
debate de temas de interesse público, com a
presença de todos os interessados, tanto os
contrários como os favoráveis, de forma a
elaborar soluções para determinados
assuntos.

REUNIÕES DE TRABALHO
É um instrumento que possibilita o
debate sobre determinado assunto de
interesse público, no qual são convidados a

participar os principais envolvidos. A
população pode acompanhar o evento,
porém, não pode se manifestar.

CONCESSÃO DE PALAVRA AOS CIDADÃOS
Podem ocorrer de duas formas: Participação em Sessão Ordinária e Tribuna Livre.
Participação em Sessão Ordinária
O cidadão convidado pela Mesa, atendendo determinação do Plenário ou a pedido,
poderá usar da palavra durante o Expediente da sessão, para manifestar-se, opinar e
abordar temas previamente mencionados no convite. O convidado poderá usar a
Tribuna da Câmara por um período de até 30 (trinta) minutos.
Tribuna Livre
O presidente ou integrante de qualquer
entidade ou associação de classe, clube
de serviço ou entidade comunitária do
Município de Chapecó, poderá fazer uso
da palavra, para tratar de assunto de
interesse público ou da entidade que
representa, durante sessão ordinária,
pelo tempo de até dez minutos, sem
possibilidade de apartes.
Para utilizar o espaço, o interessado
deverá encaminhar ofício à presidência,
com o pedido e os dados da entidade,
solicitando a utilização da tribuna da

Câmara Municipal de Chapecó. Após a
deliberação, será enviado o retorno com a
devida conﬁrmação.
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SERVIÇOS

OUVIDORIA
A Ouvidoria da Câmara Municipal de
Chapecó foi instituída pela Resolução nº 03/19,
em 27 de junho de 2019, cumprindo o
disposto na Lei Federal 13.460 de 26 de junho
de 2017, sobre a participação, proteção e
defesa dos direitos do usuário dos serviços
públicos da administração pública.
Compete à Ouvidoria receber, examinar,
encaminhar e propor medidas necessárias às
reclamações, sugestões ou representações de
pessoas físicas ou jurídicas, relativas ao
atendimento, funcionamento, ilegalidade ou
abuso de poder, faltas éticas e demais atos
imorais ou em desacordo com a lei, cometidos
por qualquer servidor do Poder Legislativo de

Chapecó, sendo vedado o arquivamento sem
análise.
Ainda, compete apurar possível
irregularidade, relativa a atendimento,
funcionamento, ilegalidade ou abuso de
poder, faltas éticas, quebra de decoro
parlamentar e demais atos imorais ou em
desacordo com a lei, cometidos por qualquer
vereador.
A Ouvidoria da Câmara Municipal de
Chapecó utiliza a plataforma Fala.BR,
desenvolvida pela Controladoria-Geral da
União (CGU), a qual permite aos cidadãos fazer
pedidos de informações públicas e
manifestações de ouvidoria.

O canal da Ouvidoria está
disponível no site da Câmara
Municipal de Chapecó,
através do link Fala.BR.

Além deste canal, o cidadão poderá manifestar-se:
- Presencialmente: na Sede do Poder Legislativo Municipal, localizado na Rua 3 Marechal
José B. Bormann, 320-E, Edifício Oﬃce Center – Cento- Chapecó (SC), Santa Catarina – Cep
89.802-120, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h;
- Via telefone: por meio do número (49) 3361-1400, de segunda a sexta-feira, das 13h às
19h;
- Por meio do envio de carta: à Ouvidoria da Câmara Municipal de Chapecó, situada na sede
do Poder Legislativo Municipal.
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ATESTADO DE FUNCIONAMENTO
O Atestado de Funcionamento é um
documento no qual se conﬁrma a existência
de uma situação fática da qual se tem
conhecimento, comprovando a regularidade
de uma entidade ou órgão. É dizer, por escrito,
que determinada circunstância corresponde
com a verdade e responsabilizar-se por atestar
as referidas aﬁrmações.
A emissão do Atestado de Funcionamento

está condicionada ao preenchimento de
alguns requisitos, devendo ser assinado por
autoridades públicas do Município ou
Comarca em que o solicitante estiver sediado.
No âmbito do Poder Legislativo, tal atribuição
caberá privativamente ao vereador
presidente da Câmara Municipal, que poderá
delegar aos demais vereadores, conforme
necessidade fundamentada.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
I - Estatuto social atualizado
II - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado
III - Ata de fundação (cópia)
IV - Ata da última reunião (cópia)
V - Ata de eleição e posse da atual diretoria (cópia)
VI - CPF e RG do presidente e integrantes da diretoria (cópia)
VII - Certidão do registro em cartório
VIII - Certidões negativas de débitos federais, estadual e municipal
IX - Comprovante de endereço da entidade (energia elétrica, água, telefone, etc)

COMO SOLICITAR
Apresentar requerimento, junto ao setor de
Controle Interno da Câmara Municipal de
Chapecó, munido dos documentos necessários.
Após a conferência dos dados cadastrais e do
funcionamento da entidade, será confeccionado
o atestado e encaminhado para análise e
assinatura do presidente e/ou vereador. O
documento será entregue à entidade, conforme o
prazo estabelecido.
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DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Conforme a Lei 4.235/2000, a Declaração de utilidade Pública será concedida para as
sociedades civis, associações e fundações constituídas no Município de Chapecó, que possuírem
como ﬁm exclusivo servir desinteressadamente à coletividade, desde que provados
determinados requisitos legais.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
I - Estatuto da entidade (cópia)
II - Ata da fundação da entidade (cópia)
III - Ata da última reunião (cópia)
IV - Ata da composição da atual diretoria (cópia)
V - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado
VI - Registro do cartório (cópia)
OBS: No Estatuto deverá constar, que nenhum de seus membros, associados,
diretores, conselheiros ou outros aﬁns recebem qualquer espécie de remuneração da
sociedade, associação ou fundação.

COMO SOLICITAR
De posse dos documentos necessários, entrar em contato com um vereador para a
produção do Projeto de Lei de Declaração de Utilidade Pública.

SIC - Serviço de Informações ao Cidadão
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) foi criado de forma a garantir o direito de
acesso à informação, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão, para qualquer pessoa, física ou jurídica.

COMO SOLICITAR
O pedido de acesso à informação e/ou tramitação de documentos pode se dar de
duas formas: pessoalmente, na sede do Poder Legislativo, junto aos membros da
Comissão de Avaliação de Informações ou através do preenchimento do formulário na
página da internet da Câmara:

http://www.cmc.sc.gov.br/cmc/portal/sic.php
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AGENDAMENTO DE VISITAS
A Câmara Municipal de Chapecó está disponível para
receber todos os cidadãos que tenham interesse em
conhecer as instalações e as atividades administrativas e
parlamentares do Poder Legislativo. Entretanto, para
grupos organizados, é necessário realizar um
agendamento, com data e horário determinados, para o
melhor aproveitamento da visita, por meio do e-mail
comunica@cmc.sc.gov.br, ou pelo telefone: (49) 3361-1480.

NOTÍCIAS EM UM MINUTO
O setor de Comunicação da Câmara Municipal de Chapecó produz conteúdos diários
para rádios, com informações sobre as atividades institucionais e dos vereadores.
Link de acesso:
http://www.cmc.sc.gov.br/cmc/comunicacao/noticias-em-um-minuto

SESSÃO AO VIVO
O cidadão que desejar acompanhar as sessões ordinárias, e demais eventos realizados
no Plenário Rivadávia Scheﬀer, poderá fazê-lo por meio do site da Câmara Municipal ou
pelo canal oﬁcial no YouTube.
Link de acesso:
http://www.cmc.sc.gov.br/cmc/comunicacao/sessao-ao-vivo
Canal YouTube:
CâmaraMunicipaldeChapecó
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CONSULTAS

LEI ORGÂNICA
A Lei Orgânica tem por objetivo assegurar, no
âmbito da autonomia municipal, os direitos sociais
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.
Para visualizá-la na íntegra, acesse o site da Câmara,
através do link:
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-chapeco-sc

REGIMENTO INTERNO
O Regimento Interno é o conjunto de normas e princípios que regem as funções legislativas,
administrativas e ﬁscalizadoras da Câmara.
Para visualizá-lo na íntegra, acesse o site da Câmara através do link:
http://www.cmc.sc.gov.br/cmc/consultas/regimento-interno-da-camara

PARTICIPE DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CHAPECÓ.
SUA PRESENÇA, REFORÇA A DEMOCRACIA!
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