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CARTA DE SERvl¢OS DA C^MARA MUNICIPAL DE BAR^O

Camara Municipal de Barao, 6rgao do Poder Legislativo municipal, e responsavel
pelo exercicio da fungao legislativa no ambito do Municfpio.

PRINCIPAISATIVIDADES:

-Legislar sobre assuntos de interesse local;

• Suplementar a legislac5o federal e a estadual no que couber;

-Dispor sobre o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do

uso, do parcelamento e da ocupa¢ao do solo urbano;
- Oar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito;
-Fiscalizar a atuac5o do Poder Executivo municipal.

ATENDIMENTO AO Pt]BLICO:

A Camara Municipal de Bar5o atende ao publico em sua sede, localizada na Rua
da Esta¢ao, n91033, sala 102, Bairro Centro, CEP 95.730-000.

Horario de atendimento ao publico:

Segunda-feira sexta-feira: das 13h as 17h

Hofario das Sess6es Plenarias Ordinarias:
Sao realizadas 04 (quatro) Sess6es Ordin5rias por mss e, elas ocorrem as

segundas-feiras, a partir das 19h.
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Hofario das reuni6es das comlss6es permanentes:

As reuni5es da Comiss5o Permanente Geral de Pareceres se retlne as segundasfeiras as 18h, nos dias que ocorrem as sess6es ordinarias.
Telefone da Comissao: 051-3696-1047

CANAIS DE COMUNICACAO:
-FALE CONOSCO:

Neste canal 6 possi'vel realizar a contato direto com a C§mara Municipal, para

consulta, solicita¢5o, informac5o, sugest5o, etc.
REQUISITOS: ldentificac5o atrav6s do fornecimento dos seguintes dados: Name,
CPF, E-mail e mensagem.

-OuvilroRIA DA c^MARA MUNicipAL:

Na Ouvidoria e possivel enviar dendncia, reclama¢5o, solicitacao, sugestao,

elogio e outros assuntos sabre os servicos prestados pela Camara Municipal.
REQUISITOS: A identifica€ao se da atraves do preenchimento de formul5rio

informando os seguintes dados: Nome, CPF, e-mail, Estado, Cidade, CEP, endereco e

telefones.
Neste caso, por for¢a da Lei n912.527/11 (Lei de Acesso a lnformacao), os 6rg5os

e entidades publicas devem proteger as informac6es pessoais, restringindo o acesso a
quaisquer dados relativos a intimidade, vida privada, honra e imagem, exceto nos casos
em que 6 obrigada a divulga-las por previsao em lei ou ordem judicial.
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-sERvico DE iNFORMACAO AO clDADfro (E-sic):
No e-SIC 6 possivel solicitar informac5o a respeito de diferentes assuntos da

competencia do Poder Legislativo Municipal e acompanhar o seu status.
Atrav6s do e-SIC da Camara

Municipal, qualquer pessoa

pode solicitar

informac6es seu interesse particular, coletivo ou geral, ter acesso a registros financeiros,
administrativos e a informac6es sobre atos do legislativo.
A16m de solicitacao de informag6es, tamb6m 6 possivel fazer dendncia,

reclama¢5o, solicitacao, sugestao e outros.
Para utilizac5o deste servi¢o 6 necessario informar o titulo da mensagem, o tipo

da demanda e escrever a mensagem.
Ainda

como

requisito

obrigat6rio,

necessaria

a

identificacao atraves do

fornecimento dos seguintes dados: Nome completo, CPF, E-mail, estado, cidade, CEP e

endereco sendo ainda possivel informar o telefone para contato.

PORTAL DA C^MARA MUNICIPAL DE BARAO:

A Camara de Vereadores de Barao possui site pr6prio que pode ser acessado
atrav6s dominio: htt

www.barao.I.s.Ie

0 portal na internet da Camara Municipal divulga uma s6rie de informa¢6es

institucionais e permite o acesso a diferentes servi¢os, tais como, consulta e

acompanhamento de proposic6es, atas, agendas, pautas e votac6es e comiss6es.
i possivel ainda consultar a legisla¢5o municipal, proposicao, solicitacao de

informa¢8es, reclama¢5o, dentincia e demais manifestac6es sobre servicos prestados.
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Esta disponl'vel, tamb6m, no site da Camara de Vereadores Acesso a lnformac5o
atrav6s do e-SIC, da Ouvidoria e do Fale Conosco.

Como itens principais do Portal do Legislativo municipal de Bar5o, destacamos:
PAGINA INICIAL:

Na pagina inicial e possivel acessar as noticias recentes, bern como ha diversos
links de acesso r6pido, entre eles para o Portal da Transparencia, Acesso a lnformac5o,
e-SIC, Ouvidoria, Licitacon Cidadao, Legisla¢5o, Regimento lnterno da Camara, Lei

Org§nica do Municipio, dados sobre os vereadores, Sess6es Plenarias e audios das

sess6es, entre outras informac5es;
-A CAMARA: Neste item temos informac6es relativas aos vereadores, Sess6es
Plenarias, Mesa Diretora, Mat6rias Legislativas, Comiss6es, galeria de presidentes,

dados sobre os servidores, entre outras informac6es;
- lNFORMATIVO: 0 Item informativo contempla noticias, eventos, enquetes

anteriores, links tlteis e galeria de fotos, audios e documentos;
- PUBLICA¢OES OFICIAIS: Aqui temos informac6es sobre licita¢6es, concursos e

legislac5o. Neste item temos tambem acesso ao Diario Oficial e ao Licitacon Cidad5o; -TRANSPARENCIA: Em Transparencia o cidadao tern acesso as contas publicas,

informas6es funcionais (agentes pdblicos, subsfdios, remunerac6es e diarias), licita¢6es,

contratos, bens patrimoniais, execucao or¢amentaria, entre outros;
- CONTATOS: Neste item est5o os meios de contato com a Camara de
Vereadores, coma telefone e endere¢o, bern como Fale Conosco e Ouvidoria.

PRINCIPAIS SERVICOS:
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CONSULTA A LEGISIACAO MUNICIPAL

A Camara Municipal disponibiliza leis, decretos, resoluc6es, estatutos e c6digos

municipais. No portal de internet, os atos normativos encontram€e disponfveis em

diferentes formatos, para consulta e impress3o. Presencialmente, os atos normativos
podem ser consultados no seu formato original, em versao impressa. Para obter esse
serviap,

basta

acessar

a

portal

da

Camera

Municipal

de

Bar5o

(hitos://www barao` rs, leg br), clicar no link "Legislac5o", e logo ap6s efetuar a pesquisa,

utilizando os seguintes filtros: "No texto e ementa" ou em "Apenas na ementa", por

ntimero, ano ou data do ato.
COI\lsuLTA E AcOMPANl+AMENTO DE PROPOSIC6ES:

Presencialmente ou no portal da Camara Municipal, 6 possfvel consultar as

sseguintes proposi¢6es: - Emenda, lndicacao, Medida provis6ria, Mensagem, Mogao,

Parecer, Projeto de c6digo, Projeto de consolidacao de Leis, Projeto de Decreto
Legislativo, Projeto de Decreto de Lei Complementar, Projeto de Lei Ordinaria, Projeto

de Resolucao, Proposta de emenda a Lei Organica Municipal, Recurso, Requerimento,

Veto parcial ou total, Iniciativa -Poder Legislativo e lniciativa -Poder Executivo.

Esse serviap permite ao usuario conhecer as proposic6es, com acesso aos textos,
justificativas e
protocoladas

emendas.
basta

Para

acessar

www.barao`rs.Ie

obter esse service de
o

portal

da

consulta

Camara

ds

Municipal

proposi¢aes
de

Barfo,

e acessar a menu " Mat6rias Legislativas ", nele pode-se

escolher a opcao de documento legislativo desejado.
A consulta as proposic6es protocoladas tamb6m podera ser realizada junto a
Secretaria

da

Camara

Municipal,

atraves

do

telefone

(51)

presencialmente.
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E possi'vel ler as atas das sess6es e ouvir as Sess5es da Camara Bar5o no portal
www,barao.rs.Ie L2j:), no link ``Sess6es Plen5rias", situado no menu a direita da

tela e escolher a Sessao, a ata e o audio desejado.

DENUNCIA:

Qualquer pessoa pode comunicar a Camara Municipal de Barao eventual
irregularidade ocorrida no ambito do Poder Legislativo municipal ou relacionada com

mat6ria de sua competencia.

Este servico pode ser obtido preenchendo o formulario eletr6nico, atrav6s do
canal "OUVIDORIA", pelo e-mail atendimento@barao.rs.leg.br, pelo telefone (51) 3696-

1047 ou presencialmente. 0 prazo maximo para a presta€ao desse servi¢o a 30 (trinta)
dias, prorrogavel, de forma justificada, uma tlnica vez, por igual periodo.

CERTIDOES E C6PIAS:

Qualquer pessoa pode solicitar a Camara Municipal c6pia ou emissao de certidao
de vigencia de determinado ato normativo publicado pelo Poder Legislativo municipal.

Este servico pode ser obtido diretamente na sede da Camara Municipal (Rua da
Esta¢ao, n9 1.033, sala 102, bairro Centro CEP: 95.730-000), junto a Secretaria da
Camara.

Informac6es

podem

ser

solicitadas

atraves

do

e-mail

atendimento@barao.rs.leg.br e do telefone (51) 3696-1047. 0 prazo maximo para a

prestacao desse servico e de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez)

dias, mediante justificativa expressa, da qual sera cientificado o requerente.

SOLucto DE DUVIDAS E DIFICULDADES:
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Qualquer pessoa pode contatar a Camara Municipal para dirimir duvidas ou
reportar erros e dificuldades com os sistemas da Camara Municipal.
Esta solicitacao pode ser feita atrav6s do link "OUVIDORIA", "FALE CONOSCO,

"ACESSO A INFORMACAO" ou Presencialmente na Rua da Estacao, n9 1.033, sala 102,

bairro Centro, CEP: 95730-000. 0 prazo maximo para a prestacao desse servico e de 20
(vinte) dias.

AVALIACAO DOS SERVICOS PRESTADOS:

E possl'vel avaliar, os servi¢os prestados pela Camara Municipal, atraves do link
www.barao,rs.Ie

carta-de-servicos.

Alem disso, 6 possivel encaminhar reclama¢6es, denuncias, sugestoes e elogios
para a Ouvldorla da Camara Municipal, atraves do portal
guia "OUVIDORIA", pelo telefone (51) 3696-1047.
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