Estado de Santa Catarina

Câmara de Vereadores de São Martinho
CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

CARTA DE SERVIÇOS
AO USUÁRIO
Câmara de Vereadores
de São Martinho
Estado de Santa Catarina

Estado de Santa Catarina

Câmara de Vereadores de São Martinho
CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO
Sumário
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 3
VEREADORES ................................................................................................................................. 4
FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS ........................................................................................................ 5
ATENDIMENTO AO PÚBLICO ......................................................................................................... 6
Local .......................................................................................................................................... 6
Telefone .................................................................................................................................... 6
E-mail......................................................................................................................................... 6
Portal da Câmara ....................................................................................................................... 6
Horário de Atendimento ........................................................................................................... 6
ATIVIDADE LEGISLATIVA................................................................................................................ 7
Sessões ...................................................................................................................................... 7
Recessos .................................................................................................................................... 8
Mesa Diretora ........................................................................................................................... 8
Comissões.................................................................................................................................. 9
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final .................................................................. 9
Comissão de Finanças e Orçamento ..................................................................................... 9
Comissão de Mérito .............................................................................................................. 9
SERVIÇOS À POPULAÇÃO ............................................................................................................ 10
Consultas ................................................................................................................................. 10
Legislação Municipal ........................................................................................................... 10
Processo Legislativo ............................................................................................................ 10
Sessões plenárias ................................................................................................................ 11
Atos Administrativos ........................................................................................................... 11
Informações do Município .................................................................................................. 11
Certidões e Cópias ................................................................................................................... 12
Uso das Dependências da Câmara Municipal ......................................................................... 12
Ouvidoria da Câmara Municipal .............................................................................................. 12
Acesso Gratuito à Internet ...................................................................................................... 12

Estado de Santa Catarina

Câmara de Vereadores de São Martinho
CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

INTRODUÇÃO
A Carta de Serviços ao Usuário, instituída pela Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, é um
documento elaborado pela organização pública que visa informar aos cidadãos quais os
serviços prestados por ela, como acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos
de atendimento estabelecidos.
Na Câmara de Vereadores de São Martinho, esse documento apresenta os serviços prestados
à comunidade, garantindo a transparência de suas atividades.
Na certeza de que a carta é uma forma de aproximação com o cidadão, a Câmara, por
intermédio dos seus servidores, utilizando os canais de comunicação, coloca-se à disposição
para o acolhimento de sugestões que possam resultar no aprimoramento e na qualificação do
atendimento à sociedade.
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VEREADORES

Ademar A. Berkenbrock
Dego – PR
Nova Proposta

Anelise Wiemes
Anelise – PR
Nova Proposta

Carlos Roberto Rodrigues
Calinho do Ireno – PSDB
São Martinho Quer Mais

Edergilson Schmoeller
Gilson – MDB
Nova Proposta

Maria Salete S. Floriano
Salete - PSD
São Martinho Quer Mais

Newton Knabben
Libe – Cidadania
São Martinho Quer Mais

Rudnei Heerdt Michels
Cascão – MDB
Nova Proposta

Wanio Effting
Fred – PSD
São Martinho Quer Mais

Wilson Newton Schmitz
Wilson Schmitz – Cidadania
São Martinho Quer Mais
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FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS
A Câmara de Vereadores de São Martinho é o que chamamos de Poder Legislativo. Ela tem as
funções legislativa, fiscalizadora e julgadora. Portanto, é equivocado achar que compete aos
vereadores fazer obras e outras benfeitorias no município. No âmbito municipal, esta é uma
atribuição que compete ao Poder Executivo, ou seja, ao prefeito.
Veja abaixo mais detalhes sobre cada uma das funções dos vereadores:

Função legislativa
Consiste na elaboração de emendas à Lei Orgânica do município, leis complementares, leis
ordinárias, decretos legislativos e resoluções sobre quaisquer matérias de competência do
município.

Função fiscalizadora
Consiste no controle financeiro da administração do município, principalmente quanto à
execução do orçamento anual e quanto à apreciação das contas (com auxílio do Tribunal de
Contas de Santa Catarina).
Os vereadores devem vigiar os negócios do Poder Executivo, em geral sob os prismas da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e da ética políticoadministrativa. Se percebem algo equivocado, devem propor a tomada de medidas corretivas.

Função julgadora
De caráter político-administrativo, atinge apenas os agentes políticos do município, ou seja,
prefeito(a), vice-prefeito(a), secretários(as), diretores(as) de autarquias ou fundações públicas
e vereadores(as), quando tais agentes cometerem infrações previstas em lei. A função
julgadora não se aplica aos servidores públicos municipais.
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Local
Av. Frederico Schumacher, 53, Centro, São Martinho/SC – CEP 88.765-000

Telefone
(48) 3645-6203

E-mail

contato@camarasaomartinho.sc.gov.br
Portal da Câmara

camarasaomartinho.sc.gov.br
Horário de Atendimento
Segunda-feira das 7h às 12h
das 13h às 17h
Terça-feira

das 7h às 12h

Quarta-feira

das 7h às 12h

Quinta-feira

das 7h às 12h

Sexta-feira

das 7h às 12h
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ATIVIDADE LEGISLATIVA
Sessões




Local: Plenário da Câmara de Vereadores de São Martinho
(Av. Frederico Schumacher, 53 – Centro - São Martinho - SC - 88.765-000)
Dia e Hora: segundas-feiras, a partir das 19h
Público: as sessões são públicas a qualquer pessoa adequadamente trajada, que não
porte armas – salvo as exceções legais –, que conserve silêncio e que não interpele os
Vereadores – salvo audiências e consultas públicas.

Sessões Ordinárias
As sessões ordinárias são realizadas semanalmente e podem ser acompanhadas a través do
Portal da Câmara camarasaomartinho.sc.gov.br no quadro “Acompanhe”, conforme imagem
abaixo:

Sessões Extraordinárias
As sessões extraordinárias são as realizadas em dias ou em horas diversas das prefixadas para
as ordinárias e quando convocadas nos termos do Regimento Interno; também podem ser
convocadas durante o recesso parlamentar se houver necessidade de debater alguma
proposta ou surgir demanda emergencial, pelo presidente da Câmara, pelo prefeito ou pela
maioria absoluta dos Vereadores.

Sessões Solenes
São aquelas realizadas para instalação e posse de legislatura, para posse de vereadores,
prefeito e vice-prefeito e para entrega de medalhas e títulos honoríficos.
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Sessões Secretas
São aquelas em que participam apenas os Vereadores, para debater temas sigilosos como a
perda de mandato ou a suspensão de imunidade de Vereador durante estado de sítio.

Sessões Comunitárias
São aquelas realizadas junto aos Bairros para apreciação de assuntos relacionados à essa
comunidade.

Recessos
A Câmara de Vereadores de São Martinho tem dois recessos parlamentares previstos em seu
regimento. Entre 18 e 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro do ano subsequente.
Durante esse tempo ficam suspensas apenas as sessões ordinárias e as reuniões das comissões
técnicas permanentes. As demais atividades ocorrem normalmente e todos os servidores
continuam suas atividades diárias.
As pausas legislativas surgiram para que os vereadores possam realizar atendimentos à
comunidade em seus gabinetes, fazer reuniões nos bairros, planejar novos projetos de lei e
outras propostas a serem apresentadas no Legislativo Municipal nos próximos meses. O
recesso também dá aos servidores efetivos da Casa oportunidade de planejar suas atividades.

Mesa Diretora
É o órgão permanente de direção administrativa e financeira do Poder Legislativo do
Município. É composta por quatro membros: presidente, vice-presidente, primeiro e segundo
secretários. Eles são eleitos entre todos os vereadores a cada dois anos.





Presidente: WILSON NEWTON SCHMITZ (Cidadania)
Vice-Presidente: WANIO EFFTING (PSD)
1º Secretário: CARLOS ROBERTO RODRIGUES (PSDB)
2ª Secretária: MARIA SALETE SCHMOELLER FLORIANO (PSD)
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Comissões
As comissões são órgãos da Câmara de Vereadores de São Martinho com a finalidade de
examinar projetos em tramitação, e sobre eles emitir pareceres sobre a legalidade e o mérito.
Todos os projetos são discutidos nelas antes de chegarem ao plenário para as votações.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
Por ela passam todos os projetos de leis, de resoluções e de decretos legislativos. Os membros
da comissão analisam a admissibilidade dos projetos quanto aos aspectos constitucional,
legal, regimental e técnico.




Presidente: MARIA SALETE SCHMOELLER FLORIANO (PSD)
Membro: ANELISE WIEMES (PR)
Membro: CARLOS ROBERTO RODRIGUES (PSDB)

Comissão de Finanças e Orçamento
Está diretamente envolvida com os projetos de leis de ordem financeira. Os vereadores que a
integram discutem o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária,
subvenções sociais, créditos adicionais suplementares, matérias de ordem tributárias
municipal, aquisição e alienação de bens imóveis, as prestações de contas, entre outras do
tipo. São responsáveis também pelo acompanhamento e fiscalização orçamentária dos planos
e programas municipais.




Presidente: RUDNEI HEERDT MICHELS (MDB)
Membro: NEWTON KNABBEN (Cidadania)
Membro: ADEMAR ANTÔNIO BERCKENBROCK (PR)

Comissão de Mérito
Por ela passam as temáticas como educação, saúde, promoção social, cultura e desporto, meio
ambiente, defesa do consumidor, economia, planejamento urbano, entre outros.




Presidente: WANIO EFFTING (PSD)
Membro: EDERGILSON SCHMOELLER (MDB)
Membro: CARLOS ROBERTO RODRIGUES (PSDB)
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SERVIÇOS À POPULAÇÃO
Consultas
As consultas podem ser realizadas pessoalmente, no horário de expediente na Av. Frederico
Schumacher, 53, junto à Secretaria Legislativa, ou diretamente, através do Portal da Câmara de
Vereadores de São Martinho camarasaomartinho.sc.gov.br.
Legislação Municipal
1. Lei Orgânica do Município:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Lei Orgânica
2. Regimento Interno da Câmara de Vereadores:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Regimento Interno
3. Leis municipais por ano:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Lei por período
4. Leis municipais para pesquisa: (Filtros: Espécie de Lei, Número da Lei, Período,
Verbete ou palavras-chave)
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Legislação
5. Leis municipais:
leismunicipais.com.br/camara/sc/sao-martinho
Processo Legislativo
1. Proposições para pesquisa: Indicação, Moção, Pedido de Informação, Portaria,
Requerimento, Resolução da Mesa Diretora. (Filtros: Número da Proposição, Autor,
Período, Verbete ou palavras-chave)
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Proposição
2. Projetos para pesquisa: (Filtros: Espécie de Lei, Número da Lei, Trâmite, Situação,
Autor, Período, Verbete ou palavras-chave)
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Projetos (todos)
3. Projetos em trâmite:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Projeto em trâmite
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4. Pareceres:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Publicações > Pareceres

Sessões plenárias
1. Sessões anteriores em áudio:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Galeria > Áudios
2. Sessões anteriores em vídeo:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Vídeo sessões anteriores
3. Pauta das Sessões:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Pauta da reunião
ou camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Publicações > Pauta da reunião
4. Ata das Sessões:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Legislação > Ata da sessão
ou camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Publicações > Ata da reunião
5. Resumo das votações nas Sessões:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Publicações > Boletim da reunião
Atos Administrativos
1. Licitações:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Publicações > Processos licitatórios
2. Concursos Públicos:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Publicações > Concursos Públicos
Informações do Município
1. Dados Estatísticos:
camarasaomartinho.sc.gov.br > Menu Município > Dados Estatísticos
2. Acesso à Informação: (Receitas, Despesas, Folha de Pagamento...)
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-026/recursos.faces
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Certidões e Cópias
Solicitação de cópia ou emissão de Certidão de Vigência de determinado ato normativo
publicado pelo Poder Legislativo Municipal.
Qualquer pessoa pode solicitar pessoalmente, no horário de expediente na Av. Frederico
Schumacher, 53, junto à Secretaria Legislativa, ou eletronicamente, pelo correio eletrônico
contato@camarasaomartinho.sc.gov.br . O prazo máximo é de trinta dias.

Uso das Dependências da Câmara Municipal
Qualquer entidade legalmente constituída poderá solicitar o Plenário da Câmara para a
realização de reuniões, apresentações, cursos, entre outros.
A solicitação deve ser por escrito, com quarenta e oito horas de antecedência ao evento e
prévia autorização da Mesa Diretora, em formato de Ofício dirigido ao Presidente da Câmara.

Ouvidoria da Câmara Municipal
Qualquer pessoa poderá enviar Elogio, Sugestão, Solicitação, Reclamação, Dúvida ou Denúncia
sobre os serviços prestados pela Câmara Municipal, através do site
cmsaomartinho.tramitar.com.br , ou pessoalmente, no horário de expediente na Av. Frederico
Schumacher, 53, junto à Secretaria Legislativa.
A identificação poderá ser anônima ou como Usuário Identificado. Primeiro, se o envio for
anônimo, será fornecida uma chave/código para consultar o andamento da sua solicitação.
Segundo, para a identificação do usuário serão necessários Nome, E-mail, Telefone e CPF ou
CNPJ, e as novidades do processo poderão ser informadas por e-mail ou telefone de contato.
O prazo máximo para a resposta é de quinze dias, podendo ser prorrogado devido a
complexidade, sendo o cidadão devidamente informado.
Todos os dados são mantidos em sigilo pelo Ouvidor.

Acesso Gratuito à Internet
Nas intermediações da Câmara, qualquer pessoa poderá acessar a Internet através da rede
“Camara de vereadores”, com a senha: Plenario

