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APRESENTAÇÃO
A Câmara Municipal de Salinópolis/PA, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com a Lei Federal nº 13.460/2017, que “dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos
da administração pública”, divulga a presente Carta de Serviços ao Usuário. É
um instrumento que tem como objetivo prestar aos cidadãos as seguintes
informações:


Os serviços prestados pelo órgão ou entidade;



As formas de acesso a esses serviços;



Seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao

público.
A Carta de Serviços ao Usuário traduz-se como um instrumento de
gestão promotor do caráter social e democrático do órgão, dando aos cidadãos
acesso às informações sobre quais os serviços prestados pelo Poder
Legislativo Municipal e as vias de se acessar tais serviços.
Além de aproximar a Administração dos cidadãos, a presente carta tem
como objetivo proporcionar mais transparência sobre os serviços públicos
oferecidos, simplificar a busca por informações e aumentar a eficácia e
efetividade dos atendimentos.
É, portanto, uma maneira efetiva de estabelecer a ligação direta e
garantir a participação do cidadão junto ao Poder Legislativo municipal e
propiciar meios para a proteção e a defesa dos direitos dos usuários dos
serviços públicos que lhes são oferecidos.

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES/FUNÇÕES DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL:
O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal.
Compõe-se de Vereadores eleitos diretamente pelos munícipes para uma
legislatura de quatro anos e funciona em períodos legislativos anuais e em
sessões plenárias sucessivas, para o desempenho de suas atribuições de
legislação, de fiscalização do governo local, de assessoramento do Executivo e
da administração de seus serviços.
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Assim, a Câmara Municipal exerce funções legislativas, fiscalizadoras e
judiciárias e, ainda, de assessoramento, como se vê a seguir:



Legislativa: quando participa da elaboração de leis, pois os seus

membros podem ter a iniciativa de projetos de lei, ou ainda de apresentar
emendas aos projetos, poderes para aprovar ou rejeitar projetos e ainda
poderes para rejeitar o veto do chefe do Poder Executivo Municipal.



Fiscalizadora: A Câmara Municipal fiscaliza e controla os atos do Chefe

do Poder Executivo Municipal e de seus auxiliares, tanto no caso da
administração direta como indireta. Cumpre à Câmara Municipal, mediante
requerimento, solicitar informações acerca de quaisquer assuntos relacionados
com a administração municipal, inclusive com a criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito com Poderes para convocação de autoridades para
depor.



Administrativa: quando da organização de seus serviços, tais como os

relacionados com a composição da Mesa Diretora, Comissões, Secretarias,
etc.



Judiciária: quando processa e julga o Prefeito Municipal e os

Vereadores.

Desta forma, a Câmara Municipal deve reproduzir a diversidade de
interesses, valores e ideologias da população da cidade, representando os
diversos segmentos e setores da sociedade, pois o vereador é um
representante dos eleitores.
A câmara deverá produzir as leis e demais normas jurídicas que irão
regular a vida em sociedade da população, observando os limites de atuação
definidos na Constituição federal e as normas locais de interesse da
comunidade. Entre essas normas, destaca-se a Lei Orgânica do município, que
assume ares de Constituição municipal, e a Lei Orçamentária, que tem a
função de disciplinar a utilização dos recursos financeiros do município.
Além dessas funções, as câmaras municipais exercem uma série de
ações indispensáveis na interação com a sociedade, muitas delas de forma
combinada com as funções legislativa e fiscalizadora.
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DA MESA DIRETORA
A Mesa é o órgão diretivo da Câmara Municipal, constituída por um
Presidente e de Primeiro e Segundo Secretários, eleitos entre os vereadores
em exercício, observado tanto quanto possível o critério de representação
proporcional dos partidos políticos. O mandato da Mesa Diretora será de 1 ano,
permitida a reeleição na mesma legislatura.

Mesa Diretora

ERON DE CARVALHO TEIXEIRA
Presidente
ROBERTA GRAZIELE PINHEIRO GAIA
1ª Secretária
ROSINALDO MARTINS MIRANDA
2º Secretário

Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Telefone: (91) 3423-1374.

E-mail: camarasalinopolis@gmail.com
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DOS VEREADORES
Os Vereadores são agentes políticos investidos de mandato legislativo
local, para uma legislatura de quatro anos, sendo o representante do povo do
Município de Salinópolis. Os Vereadores detêm representação política
exercendo mandato eletivo limitado ao território do Município e aos assuntos de
interesse local.
O Vereador é o cidadão eleito pela sua comunidade para cuidar da
liberdade, da paz, do bem-estar e da segurança do munícipe.
Vereadores
34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2024)

ERON DE CARVALHO TEIXEIRA - REPUBLICANOS
ROBERTA GRAZIELE PINHEIRO GAIA - PL
ROSINALDO MARTINS MIRANDA - DC
ANDRÉ LUIZ DE BARROS FIGUEIREDO - PL
ANTÔNIO CARLOS GONCALVES RUFINO - DC
ARGEO CORRÊA NETO - MDB
DALTE DO ROSÁRIO GOMES - MDB
DENYS LUCIO MARQUES SOUZA - PL
JOÃO ERIVALDO DA SILVA - PDT
JOSÉ RAIMUNDO SOUZA DA SILVA - REPUBLICANOS
LUNA GABRIELA FIGUEIREDO DE SANTA BRIGIDA - PL
MARCELO SANDRO ARAÚJO PINHEIRO - PODE
VERA LUCIA DE SOUZA HENRIQUE - DEM

Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Telefone: (91) 3423-1374.

E-mail: camarasalinopolis@gmail.com
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DAS SESSÕES PLENÁRIAS
Também chamada de Reuniões Plenárias, com previsão no art. 98 ao art.
112 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salinópolis, e com
fundamento, ainda, na Resolução nº 01/2015.
A sessão é a reunião dos vereadores em exercício, no recinto do
Plenário, em número e formas regimentais, para realizar as atividades
constante da pauta. As Sessões são reuniões dos membros da Câmara para:


Posse dos eleitos e eleição da Mesa Diretora;



Debater e votar proposições e matérias de interesse público;



Realizar grandes comemorações.
Assim, as sessões poderão ser preparatórias, ordinárias, extraordinárias,

solenes, especiais e itinerantes.


Sessões Preparatórias: São as que precedem a instalação de cada

sessão legislativa em que haja eleição da Mesa Diretora. Entende-se por
sessão legislativa o período anual dos trabalhos de cada legislatura, sendo o
quatriênio do mandato.


Sessões Ordinárias: Sãos as que se realizam para as deliberações e

trabalhos de rotina. Estas são realizadas às quintas-feiras, com início às 19:00
horas, prolongando-se normalmente até às 10:00 horas.


Sessões Extraordinárias: São as que se realizam em caráter

excepcional, para deliberarem sobre matéria urgente, como a votação de
projetos urgentes que não possam aguardar a tramitação tradicional. Estas são
realizadas em horários diversos dos fixados para as ordinárias, e sua duração
será a mesma das sessões ordinárias, não admitindo-se prorrogação e
explicações pessoais, só podendo, a Câmara, deliberar sobre a matéria para a
qual foi convocada.


Sessões

Solenes:

São

as

convocadas

para

homenagens

ou

comemorações cívicas, em qualquer recinto e com qualquer número, pois
nelas nada se delibera. Elas também são realizadas para a instalação e
encerramento da Legislatura e de instalação de sessão legislativa. O prazo de
duração da reunião solene é indeterminado.


Sessões Especiais: São aquelas destinadas a um fim determinado e

convocadas em Plenário, com antecedência mínima de vinte quatro horas.
Nelas, poderá receber o Prefeito Municipal para que possa expor assunto
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relevante e de interesse público e, ainda, os Secretários Municipais para
exporem assuntos da respectiva secretaria. As reuniões especiais serão
convocadas pela Mesa Diretora, ou por deliberação do Plenário, a
requerimento de Vereador ou Comissão.


Sessões Secretas: A Câmara poderá realizar reunião de caráter

secreta, por decisão da Mesa Diretora, mediante solicitação de qualquer
Comissão ou a requerimento de Vereador.
As Sessões Ordinárias e Extraordinárias são públicas. O povo tem o
direito de assistir a discussão e votação das leis, e não será lícito impedir ou
dificultar, por qualquer meio, o livre acesso do cidadão ao recinto dos debates,
na parte reservada ao público.
A Presidência poderá tomar medidas de segurança (ex. impedir o porte
de arma), de higiene ou de decoro (ex. exigir traje e compostura condignos)
compatíveis com a dignidade do Plenário, mas não deverá opor restrições de
tal ordem que importem cerceamento de publicidade e de ingresso do povo no
recinto da Câmara durante as sessões públicas.
As sessões são, de maneira geral, presenciais e abertas ao público
(exceto as sessões secretas), realizando-se no plenário da sede da Câmara
Municipal de Salinópolis. Também poderão ser acompanhadas pelos cidadãos
mediante acesso ao site/app YouTube, no canal da Câmara Municipal de
Salinópolis, conforme link abaixo.

Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA

Canal Câmara Municipal de Salinópolis:
https://www.youtube.com/channel/UCEgcrXx6EOS5HrASrVF3w2w
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PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

https://camarasalinopolis.pa.gov.br/
O portal da Câmara Municipal de Salinópolis na internet divulga uma série
de informações institucionais e permite o acesso a diferentes serviços, tais
como:


Ouvidoria;



Atendimento ao cidadão (E-SIC);



Acesso à informação;



Dicionário Legislativo;



Consultas à Legislação Municipal, proposições e matérias;



Consultas à decretos e portarias referente ao COVID-19;



Publicações de Leis e Portarias;



Informes;



Portal da Transparência.



Processo Legislativo: informações das Comissões, sessões, atas,

pautas e votações;


Informações e consultas à licitações e contratos administrativos.
Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Horário de atendimento 08:00h às 13:00h - Seg a Sex.
Telefone: (91) 3423-1374.

https://camarasalinopolis.pa.gov.br/

E-mail: camarasalinopolis@gmail.com ;
salinascamara@hotmail.com

E-mail ouvidoria: ouvidoriacamarasalinopolispa@gmail.com

Canal Câmara Municipal de Salinópolis:
https://www.youtube.com/channel/UCEgcrXx6EOS5HrASrVF3w2w
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SERVIÇOS
OUVIDORIA
Acesso ao Serviço de Ouvidoria, que consiste na promoção e atuação direta na
defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos através do recebimento,
análise e encaminhamento das manifestações.
Serviços oferecidos: Acolher o cidadão e promover a participação social na
melhoria dos serviços públicos. Manifestados por elogios, reclamações,
denúncias e sugestões.
Requisitos: Nenhum.
Quem pode acessar? Cidadão interessado.
Prazo máximo para resposta: 30 dias.
Forma de atendimento e acesso: Eletrônico ou presencial.
Local/ Horário de atendimento:
Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Horário de atendimento 08:00h às 13:00h - Seg a Sex.
Telefone: (91) 3423-1374.

https://camarasalinopolis.pa.gov.br/

E-mail ouvidoria: ouvidoriacamarasalinopolispa@gmail.com
SEÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO, PROTOCOLO E ARQUIVO
Atendimento geral ao cidadão, Serviço de Informações ao Cidadão – SIC de
que trata a Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011) e de protocolo
geral de documentos/requerimentos, com encaminhamento aos setores
competentes.
Requisitos: Nenhum.
Quem pode acessar? Cidadão interessado.
Prazo máximo para resposta: - Informações solicitadas via SIC (Serviço de
Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a
necessidade; - Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: De
imediato, respeitando-se apenas o tempo de espera para atendimento de até 20
minutos.
Forma de atendimento e acesso: Eletrônico ou presencial.
Local/ Horário de atendimento:
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Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Horário de atendimento 08:00h às 13:00h - Seg a Sex.
Telefone: (91) 3423-1374.

https://camarasalinopolis.pa.gov.br/

E-mail ouvidoria: ouvidoriacamarasalinopolispa@gmail.com

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Compete ao departamento o processamento das tarefas administrativas
para aquisição de bens e serviços, mediante autorização e solicitação
por escrito, elaboração e abertura de processo administrativo para
instrução de licitação e atos inerentes, contatos com fornecedores,
emissão de empenhos, e tarefas afins.
Requisitos: Nenhum.
Quem pode acessar? Cidadão interessado.
Prazo máximo para resposta: 10 dias.
Forma de atendimento e acesso: Eletrônico ou presencial.
Local/ Horário de atendimento:
Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Horário de atendimento 08:00h às 13:00h - Seg a Sex.
Telefone: (91) 3423-1374.

https://camarasalinopolis.pa.gov.br/

E-mail: salinascamara@hotmail.com
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Coordena a execução contábil e o controle orçamentário do Legislativo.
Serviços oferecidos: Despesas públicas, despesas com diárias e passagens;
Relatório de Gestão Fiscal; repasse ou transferência; relatórios de Ações e
Programas.
Requisitos: Nenhum.
Quem pode acessar? Cidadão interessado.
Prazo máximo para resposta: 10 dias.
Forma de atendimento e acesso: Eletrônico ou presencial.
Local/ Horário de atendimento:
Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
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Horário de atendimento 08:00h às 13:00h - Seg a Sex.
Telefone: (91) 3423-1374.

https://camarasalinopolis.pa.gov.br/

E-mail: camarasalinopolis@gmail.com

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria
jurídica em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Salinópolis.
Serviços oferecidos: oferecimento de assessoria e consultoria jurídica nas
questões de Direito Público, manifestando-se sobre questões de interesse da
Câmara Municipal, bem como, representando o Poder Legislativo Municipal em
questões judiciais e/ou extrajudiciais que necessitem de profissional
especializado da área. O serviço consiste ainda, dentre outros, na elaboração
de pareceres jurídicos a fim de dar regular andamento na gestão administrativa
da casa, a exemplo dos processos licitatórios, sindicâncias, processos
administrativos disciplinares e projetos que tramitam na Câmara, assim como
dá suporte às Comissões Permanentes e Temporárias, à Mesa Diretora,
Presidência e Vereadores.
Requisitos: Ser o interessado, beneficiário ou procurador habilitado.
Quem pode acessar? Ser o interessado, beneficiário ou procurador habilitado.
Prazo máximo para resposta: 15 dias.
Forma de atendimento e acesso: Eletrônico ou presencial.
Local/ Horário de atendimento:
Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Horário de atendimento 08:00h às 13:00h - Seg a Sex.
Telefone: (91) 3423-1374.

https://camarasalinopolis.pa.gov.br/

E-mail: salinascamara@hotmail.com
ASSESSORIA PARLAMENTAR
Chefia o gabinete do Vereador, supervisiona e orienta tecnicamente nas
atividades legislativas, assistindo a articulação junto aos demais órgãos de
assessoramento, controle e direção da Câmara Municipal.
Serviços oferecidos: Atender as demandas legislativas.
Requisitos: Nenhum.
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Quem pode acessar? Cidadão Interessado.
Prazo máximo para resposta: 7 dias
Forma de atendimento e acesso: Eletrônico ou presencial.
Local:
Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Telefone: (91) 3423-1374.

https://camarasalinopolis.pa.gov.br/

E-mail: salinascamara@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
Orienta, acompanha e fiscaliza as atividades da gestão orçamentária,
financeira, contábil, patrimonial, legislativa e administrativa da Câmara
Municipal.
Requisitos: Nenhum.
Serviços

oferecidos:

Relatório

de

controle

interno,

auditorias,

recomendações e pareceres
Quem pode acessar? Cidadão interessado.
Prazo máximo para resposta: 10 dias.
Forma de atendimento e acesso: Eletrônico ou presencial.
Local/ Horário de atendimento:
Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Horário de atendimento 08:00h às 13:00h - Seg a Sex.
Telefone: (91) 3423-1374.
https://www.camarasalinopolis.pa.gov.br/leis.php?id=230
E-mail: salinascamara@hotmail.com

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Planeja a política de comunicação externa e interna da Câmara Municipal de
Salinópolis e promove a divulgação de fatos e ações de interesse público, de
modo a assegurar a democratização do acesso à informação.
Serviços oferecidos: Publicação de informativos e notícias no Portal da CMB
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e redes sociais, como o Facebook.
Requisitos: Nenhum.
Quem pode acessar? Cidadão interessado.
Prazo máximo para resposta: Até 3 dias.
Forma de atendimento e acesso: Eletrônico ou presencial.
Local/ Horário de atendimento:
Endereço: Avenida Beira Mar, nº. 1117 - 68721000 - Salinópolis/PA.
Horário de atendimento 08:00h às 13:00h - Seg a Sex.
Telefone: (91) 3423-1374.

http://www.camarasalinopolis.pa.gov.br/

E-mail: salinascamara@hotmail.com
https://www.facebook.com/CamaraDeSalinopolis

Página 13 de 13
Avenida Beira Mar, 1117 - Centro - Salinópolis / Pará - CNPJ: 04.855.318/0001-05
Telefone: (91) 3423 1374 / 3423 1988. E-mail: camarasalinopolis@gmail.com

