
CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE DOM FELICIANO 

A Câmara Municipal de Dom Feliciano, órgão do Poder 

Legislativo municipal, é responsável pelo exercício da 
função legislativa no âmbito do Município.  

▸ PRINCIPAIS ATIVIDADES: 

- Legislar sobre assuntos de interesse local; 

- Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

- Dispor sobre o ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano; 

- Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito; 

- Fiscalizar a atuação do Poder Executivo municipal.  

▸ ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

- Presencialmente: A Câmara Municipal de Dom Feliciano atende 

ao público em sua sede, localizada na Rua Vespasiano Correa, 

552, bairro Centro, de segunda à sexta-feira, das 08:30 às 12:00 

hs e das 13:30 às 16:00hs. 

- Por Telefone: 

(051) 3677 1185 

(051) 36771264 

 

 

▸ SESSÕES ORDINÁRIAS 



As Sessões Ordinárias são  realizadas na primeira e na terceira 

segunda-feira de cada mês, a partir das 19:45hs. 

▸ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

A Câmara de Vereadores de Dom Feliciano desempenha uma 

importante função no processo democrático, e tem aberto 

espaço através de diversas Audiências Públicas para que a 

população participe efetivamente na solução dos problemas 

que nosso município enfrenta. 

 

Cada Comissão deste Poder Legislativo poderá realizar 

reunião de audiência pública com as entidades da sociedade 

civil e qualquer cidadão para instruir matéria legislativa em 

trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse 

público, atinentes a sua área de atuação, para avaliação, 

discussão e apresentação de propostas. 

 

Nas audiências públicas previstas na Lei Complementar nº 

101, de 04 de maio de 2000, a Câmara Municipal receberá o 

Prefeito, até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, 

para demonstração e avaliação do cumprimento das 

metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na 

Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo.  

  

 

▸ TRIBUNA POPULAR 

Para permitir a manifestação direta da população e para 

ouvir os anseios, reclamações e solicitações, a Câmara 

disponibiliza o espaço da Tribuna Popular. 

A Tribuna é disponibilizada durante as Sessões Plenárias 

Ordinárias a todas Entidades legalmente constituídas no 



Município. Este é o instrumento que o Poder Legislativo 

utiliza para possibilitar a participação popular no processo 

Legislativo das leis orçamentárias e no processo 

administrativo de controle da execução das metas fiscais. 

 

Para participar, a Entidade organizada e estabelecida no 

Município deve dirigir pedido á Câmara mencionando a 

matéria que será abordada, para então agendar a Sessão em 

que será disponibilizada a Tribuna Popular. 

 

 

▸ PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO 

http://www.camaradomfeliciano.rs.gov.br/ 

 

O portal da Câmara Municipal de Dom Feliciano na internet 

divulga uma série de informações institucionais e permite o 

acesso a diferentes serviços, tais como: 

 

- ACESSO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica Municipal, 

Códigos municipais, Leis Ordinárias, Resoluções, Recretos e 

Regimento Interno. 

- PROCESSO LEGISLATIVO: Atividade Parlamentar, Projetos em 

Tramitação, Contas do Prefeito, Legislação Estadual, Legislação 

Federal, Leis Municipais e Regimento Interno. 

- ACESSO À INFORMAÇÃO: Serviço de Informação ao Cidadão 

(SIC), Ouvidoria e Fale Conosco. 

- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: contas públicas, informações 

funcionais (agentes públicos, subsídios, remunerações e diárias), 

licitações, contratos, bens patrimoniais, execução orçamentária, 

entre outros.  

▸ PRINCIPAIS SERVIÇOS 



CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

A Câmara Municipal disponibiliza leis, decretos, resoluções, 

estatutos e códigos municipais. No portal na internet, os atos 

normativos encontram-se disponíveis em diferentes formatos, 

para consulta e impressão. Presencialmente, os atos normativos 

podem ser consultados no seu formato original, em versão 

impressa.  

COMO POSSO OBTER ESSE SERVIÇO? 

Basta acessar o portal da Câmara Municipal de Dom Feliciano 

(http://www.camaradomfeliciano.rs.gov.br/), clicar no link "LEIS 

MUNICIPAIS" e, depois, efetuar a pesquisa, utilizando os 

seguintes filtros: palavra, assunto, espécie, número e/ou ano da 

norma.  

CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSIÇÕES 

Presencialmente ou no portal da Câmara Municipal, é possível 

consultar a propositura e acompanhar a tramitação das 

seguintes proposições: 

 

- Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal (ELOM); 

- Projeto de Lei; 

- Projeto de Decreto Legislativo; 

- Projeto de Resolução; 

- Indicação; 

- Emenda; 

- Moção; 

- Mensagem Retificativa; 

- Recurso; 

- Autorização. 



Esse serviço permite ao usuário acompanhar o andamento das 

proposições em tramitação, com acesso aos textos, justificativas, 

emendas, pareceres, movimentações, localização e situação 

atual.  

COMO POSSO OBTER ESSE SERVIÇO? 

Para CONSULTA às proposições protocoladas:  

- Basta acessar o portal da Câmara Municipal de Dom Feliciano 

http://www.camaradomfeliciano.rs.gov.br/, clicar no link 

"PORTAL LEGISLATIVO", escolher a opção "PROPOSIÇÕES", e, 

depois, efetuar a pesquisa, utilizando os seguintes filtros, tais 

como, status (em tramitação, finalizadas ou arquivadas), autoria 

e coautoria (bancada, vereador, iniciativa popular, etc.), palavra 

(na ementa), tipo (projeto, emenda, moção, etc.), número 

(proposição, processo ou protocolo), ano ou assunto. A consulta 

às proposições protocoladas também poderá ser realizada junto 

ao Direção Legislativa da Câmara Municipal, através dos 

telefones (51) 3677-1185 ou (51) 3677-1264, ou presencialmente.  

 

- O acompanhamento das proposições em tramitação poderá 

ser realizado junto a Direção Legislativa da Câmara Municipal, 

através dos telefones (51) 3677-1185 ou (51) 3677-1264, ou 

presencialmente.  

▸ DENÚNCIA 

Qualquer pessoa pode comunicar à Câmara Municipal de Dom 

Feliciano eventual irregularidade ocorrida no âmbito do Poder 

Legislativo municipal ou relacionada com matéria de sua 

competência.  

COMO POSSO OBTER ESSE SERVIÇO? 



- No portal http://www.camaradomfeliciano.rs.gov.br/, pelo 

Canal "OUVIDORIA"; 

- Pelo telefone (51) 3677-1185 ou presencialmente.  

QUAL O PRAZO MÁXIMO PARA A PRESTAÇÃO DESSE 

SERVIÇO? 

- 30 (trinta) dias.  

▸ CERTIDÕES E CÓPIAS 

Qualquer pessoa pode solicitar à Câmara Municipal cópia ou 

emissão de certidão de vigência de determinado ato normativo 

publicado pelo Poder Legislativo municipal.  

COMO POSSO OBTER ESSE SERVIÇO? 

Diretamente na sede da Câmara Municipal (Rua Vespasiano 

Correa, 552, Centro), junto a Direção Legislativa. Informações:  

(51) 3677-1185 ou (51) 3677-1264.  

QUAL O PRAZO MÁXIMO PARA A PRESTAÇÃO DESSE 

SERVIÇO? 

- 30 (trinta) dias.  

▸ SOLUÇÃO DE DÚVIDAS E DIFICULDADES 

Qualquer pessoa pode contatar a Câmara Municipal para dirimir 

dúvidas ou reportar erros e dificuldades com os sistemas da 

Câmara Municipal.  

COMO POSSO SOLICITAR? 

- No link "OUVIDORIA", opção "FALE CONOSCO", "formulário Fale 

Conosco; 

- No link "ACESSO À INFORMAÇÃO", opção "SIC", "formulário 



SIC"; 

- Presencialmente (Rua Vespasiano Correa, 552, Centro) ou 

através dos telefones: (51) 3677-1185 ou (51) 3677-1264, ou 

presencialmente.  

 

QUAL O PRAZO MÁXIMO PARA A PRESTAÇÃO DESSE 

SERVIÇO? 

- 30 (trinta) dias.  

▸ AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Como posso avaliar os serviços prestados?  

 

Ao final dos atendimentos é realizada pesquisa de satisfação. 

Além disso, é possível encaminhar reclamações, denúncias, 

sugestões e elogios para a Ouvidoria da Câmara Municipal, 

através do portal http://www.camaradomfeliciano.rs.gov.br/, 

pela guia "OUVIDORIA", pelos telefones (51) 3677-1185 ou (51) 

3677-1264, ou, ainda, presencialmente.  

 


