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O QUE É A CARTA DE SERVIÇOS? 

A Carta de Serviços é um documento elaborado pela Câmara Municipal com o 

objetivo de, em linguagem simples e objetiva, comunicar, com as devidas explicações sobre o 

seu funcionamento, as atribuições que a Constituição Federal e a legislação preveem para o 

desempenho de sua função junto à sociedade. Em termos mais diretos, a Carta de Serviços 

tem a finalidade de demonstrar para o cidadão em quais situações ele pode contar com os 

serviços daquela instituição pública e como ele pode, inclusive, cobrar a efetiva prestação 

desse serviço. 

No caso da Câmara Municipal, as atribuições constitucionais que lhe cabe atender são 

as seguintes: legislar, fiscalizar, realizar a mediação parlamentar, julgar contas do prefeito e 

infrações político-administrativas e realizar a sua administração interna. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL 

A Câmara Municipal exerce a função de legislar no âmbito do município. A 

Constituição Federal indica a sua competência para editar leis que tratem de assuntos de 

interesse local ou que suplementem a aplicabilidade da legislação federal e estadual. 

 

PRINCIPAIS FUNÇÔES: 

LEGISLATIVA: 

A função Legislativa é exercida quando a Câmara participa do processo de formação 

das leis municipais, para expressar a vontade do povo que representa. É exercida através de 

projeto de: Emenda à Lei Orgânica; Lei Complementar à Lei Orgânica; Lei Ordinária; 

Decreto Legislativo; Resolução. Integram o exercício da função legislativa a apresentação e 

deliberação de emenda, subemenda e substitutivo. 

 

FISCALIZAÇÃO: 

A função fiscalizadora é exercida através de: pedido de informação, requerimento para 

convocação de secretários de governo, diretores ou autoridades governamentais equivalentes, 

requerimento para criação de Comissões Parlamentares de Inquérito. O controle externo é 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, nos termos previstos no art.31 da 

Constituição Federal. 

 

JULGAMENTO: 

A função de julgamento é exercida mediante: prática de infração político-

administrativa do prefeito, observadas as tipificações e os procedimentos previstos em 

legislação federal; prática de infração político-administrativa de vereador, observadas as 

tipificações e os procedimentos previstos em legislação federal; contas do prefeito, a serem 

anualmente prestadas, nos termos do art.31 da Constituição Federal, mediante deliberação do 

parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. 

 



 

ADMINISTRAÇÃO: 

A função de administração é exercida para a gestão institucional da Câmara 

Municipal, mediante sua organização interna; regulamentação de seus servidores; estruturação 

e direção de seus serviços auxiliares. 

 

ASSESSORAMENTO: 

A função de assessoramento é exercida mediante sugestões ao Poder Executivo na 

execução e no gerenciamento da coisa Pública, através de: indicação, pedido de providência. 

 

PRINCIPAIS SERVIÇOS DISPONÍVEIS: 

Todos os serviços oferecidos pelo Poder Legislativo no Município de Pinhal Grande estão 

disponíveis no link: https://www.camarapinhalgrande.rs.gov.br/, bem como o Regimento 

Interno da Câmara e a Lei Orgânica Municipal. 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 

A Câmara Municipal de Pinhal Grande atende ao público em sua sede, localizada na Rua José 

Rubin Filho, nº 185, no Bairro São José, Pinhal Grande/RS, CEP: 98.150-000. 

Horário de expediente: 

Segunda-feira à quinta-feira 

Manhã: 08 horas às 11 horas e 30 minutos. 

Tarde: 13 horas e 30 minutos às 17 horas. 

Sexta-feira: Das 08 horas às 13 horas. 

Observação: Quando instituído o turno único contínuo, o expediente é das 08 horas às 13 

horas. 

Horário das Sessões Plenárias Ordinárias: Segundas-feiras, às 20 horas. 

Horário das Reuniões das Comissões Permanentes: 

Comissão de Justiça, Redação, Educação, Saúde e Bem-Estar Social: Segundas-feiras, às 18 

horas. 

 Comissão de Finanças, Orçamento, Agricultura, Infraestrutura e Serviços Públicos: 

Segundas-feiras, às 19 horas. 

TELEFONE: 

(55) 3278-1129 

EMAIL:  

contato@camarapinhalgrande.rs.gov.br 

https://www.camarapinhalgrande.rs.gov.br/


câmaravereadorespg@hotmail.com 

ouvidoria@camarapinhalgrande.com.br 

OUVIDORIA LEGISLATIVA: O QUE É E COMO FUNCIONA 

A ouvidoria é um canal para você apresentar sugestões, elogios, solicitações, 

reclamações e denúncias. No serviço público, a ouvidoria é uma espécie de “ponte” entre 

você 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. 

 

O QUE É UMA MANIFESTAÇÃO? 

Manifestar é o ato de expor, apresentar, declarar, tornar visível, publicar. A 

manifestação é uma forma de o cidadão expressar para a ouvidoria seus anseios, angústias, 

dúvidas, opiniões. Assim, pode auxiliar o Poder Público a aprimorar a gestão de políticas e 

serviços, ou a combater a prática de atos ilícitos. 

 

QUAIS SÃO OS TIPOS DE MANIFESTAÇÃO? 

SUGESTÃO: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e 

serviços prestados pela Administração Pública;  

ELOGIO: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou 

atendimento recebido; 

SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da Administração Pública; 

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. 

 

COMO POSSO FAZER UMA MANIFESTAÇÃO? 

A manifestação pode ser feita de forma presencial, pela Internet, por carta, ou por 

telefone. 

QUEM PODE SE MANIFESTAR? 

Qualquer pessoa, física ou jurídica. 

 

É PRECISO SE IDENTIFICAR NO SISTEMA? 



Não. É possível registrar e consultar o andamento da sua manifestação sem fazer 

sua identificação no sistema. 

 

QUAIS AS GARANTIAS DE PROTEÇÃO À MINHA IDENTIDADE? 

Por força da Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), os órgãos e entidades 

públicas devem proteger suas informações pessoais, restringindo o acesso a quaisquer dados 

relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem, a não ser que você autorize 

expressamente a divulgação dessas informações. 

Além disso, tais dados não podem ser acessados por outras pessoas, incluindo 

servidores públicos não autorizados, a não ser com a sua autorização por escrito ou por 

decisão de juiz em processo do Poder Judiciário. 

 

SE EU NÃO QUISER ME IDENTIFICAR, POSSO FAZER UMA MANIFESTAÇÃO 

ANÔNIMA? 

Sim, você pode registrar uma manifestação anônima, assim seus dados são 

restritos e ocultos. Seu nome e e-mail não serão divulgados, será encaminhado o número do 

protocolo para o mesmo e você poderá acompanhar sua manifestação pelo número de 

protocolo. 

 

É POSSÍVEL INCLUIR ANEXOS NA MANIFESTAÇÃO? 

Sim. Você pode incluir documentos de texto, imagens, planilhas e arquivos no 

formato PDF. 

 

QUAL O PRAZO PARA RECEBER A RESPOSTA? 

O prazo para resposta é de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, 

mediante justificativa.  

Caso não seja possível atendê-lo dentro deste prazo, a ouvidoria deverá informar 

sobre os encaminhamentos, as etapas e os prazos previstos para uma resposta conclusiva 

(resposta final), ou solicitar informações adicionais. 

Quando o prazo final para responder ao pedido coincidir com final de semana ou 

feriado, ele também será prorrogado para o próximo dia útil. Por isso, o prazo para envio da 

resposta pode não ser sempre o de 30 dias corridos. 

 

É POSSÍVEL ALTERAR MINHA MANIFESTAÇÃO DEPOIS QUE FOI ENVIADA? 

Não é possível alterar a sua manifestação após o envio. Porém, se a ouvidoria 

oferecer resposta intermediária, você poderá complementar sua manifestação, oferecendo 

informações adicionais. Não são recebidas complementações por e-mail. 

 



O QUE ACONTECE COM MINHA MANIFESTAÇÃO APÓS O REGISTRO? 

A ouvidoria poderá responder sua manifestação, solicitando que você a 

complemente, ou poderá prestar orientações, ou poderá encaminhar para a unidade interna 

responsável por resolver a questão, ou poderá também encaminhar para outro órgão/entidade 

do Poder Executivo, dependendo do caso. Você sempre será comunicado sobre o 

procedimento adotado. 

No caso de reclamação sobre prestação de serviço público, a manifestação é 

direcionada para o órgão responsável pela prestação do serviço público. Este órgão é quem 

deverá responder ao cidadão nos prazos definidos. 

De forma semelhante, o procedimento acima é adotado para as solicitações, 

sugestões e elogios. 

Denúncia, que se refira a bens, valores ou servidores do Poder Executivo, e que 

contenha elementos suficientes, será encaminhada à área responsável, e você será informado 

sobre a ação. 

 

ONDE EU POSSO VER A RESPOSTA? 

Quando você fizer uma nova manifestação e quando a ouvidoria responder, será 

enviado um e-mail. 

Você também pode consultar o andamento e a resposta das suas manifestações 

através do seu número de protocolo. Para isso, utilize a opção Consultar manifestação. 

 

POSSO DENUNCIAR VÁRIOS FATOS EM UMA SÓ DENÚNCIA? 

Para agilizar a apuração, solicitamos que seja feita uma manifestação para cada 

fato diferente. 

 

CANAIS DISPONIVÈIS PARA O CIDADÃO INTERAGIR COM A OUVIDORIA 

LEGISLATIVA: 

O Site https://www.camarapinhalgrande.rs.gov.br/, no caminho home >Contatos >Ouvidoria 

possui um formulário de preenchimento onde o cidadão pode encaminhar sugestões, 

reclamações, solicitações, denuncias e elogios; acompanhar suas demandas, por meio de 

código gerado no encaminhamento . 

As demandas também poderão ser encaminhadas via e-mail no endereço 

ouvidoria@camarapinhalgrande.com.br. 

A manifestação pode ser feita pelo telefone (55) 3278-1129 ou, de forma presencial, no 

horário de expediente da Câmara de Vereadores. 

https://www.camarapinhalgrande.rs.gov.br/
mailto:ouvidoria@camarapinhalgrande.com.br

