
CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ

A Câmara Municipal de Alto Feliz, órgão do Poder Legislativo Municipal, é 

responsável pelo exercício da função legislativa no âmbito Municipal.

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:

A Câmara Municipal de Alto Feliz atende ao público em sua sede, localizada na 

Rua Eugênio Kuhn, nº 300, (localizada no prédio aos fundos da Prefeitura 

Municipal), Centro, Alto Feliz, CEP: 95773-000.

Horário de atendimento ao público:

Semanas em que não tem Sessão Ordinária:

Segunda-feira, das 13h às 17h.

Terça-feira, das 13h às 17h

Quarta- feira, das 7hr e 30 min às 12hr

Sexta-feira, das 7hr e 30min às 12h e das 15hr e 30 min às 18hr e 30min

Semanas  que  tem Sessão Ordinária:

Segunda-feira, das 13h às 17h.

Terça-feira (dia de sessão) atendimento a partir das  13h

Quarta- feira, das 7hr e 30 min às 12hr

Sexta-feira, das 7hr e 30min às 12h 



Horário das Sessões Ordinárias:

As Sessões Ordinárias ocorrem sempre na segunda terça-feira do mês e na 

quarta terça-feira do mês, a partir das 18hrs e 30 min.

Nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, as Sessões Ordinárias ocorrem 

sempre na segunda terça-feiras do mês e na quarta terça-feira do mês, a partir 

das 19hrs.

Horário das reuniões das comissões permanentes/pareceres:

Terças-feiras às 18hrs, sempre que houver demanda a ser analisada por 

Comissão.

Nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro,  nas terças-feiras às 18hrs e 30 

min, sempre que houver demanda a ser analisada por Comissão.

Telefone: (51) 3445-2728.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO:

- CONTATO:

Neste canal é possível o contato direto com a Câmara Municipal, para consulta, 

solicitação, informação, sugestão, etc.

REQUISITOS:

Identificação através do fornecimento dos seguintes dados: Nome, Endereço, E- 

mail e mensagem.

- OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL:

Na Ouvidoria é possível enviar denúncia, reclamação, solicitação, sugestão, 

elogio e outros assuntos sobre os serviços prestados pela Câmara Municipal. 

REQUISITOS:

Na opção “Desejo me identificar sem restrição”, a identificação se dá através do 

preenchimento de formulário informando os seguintes dados: Nome, CPF, e- 

mail, Estado, Cidade, CEP, endereço e telefones. Nesta opção será permito o 

acesso aos dados pessoais.

Na opção “Desejo me identificar com restrição” é necessário o preenchimento do 

formulário, contudo não será permito acesso aos dados pessoais. Neste caso, 

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



entidades públicas devem proteger as informações pessoais, restringindo o 

acesso a quaisquer dados relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem, 

exceto nos casos em que é obrigada a divulgá-las por previsão em lei ou ordem 

judicial.

Na Ouvidoria existe ainda a opção “Desejo o anonimato”, neste caso as 

manifestações são registradas de maneira anônima, ou seja, não há 

preenchimento de dados pessoais. Nesta opção as manifestações são 

consideradas "Comunicações" e não é possível o seu acompanhamento.

PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ:

Câmara de Vereadores de Alto Feliz possui site próprio que pode ser acessado 

através domínio: camaraaltofelizfeliz.rs.gov.br

O portal na internet da Câmara Municipal divulga uma série de informações 

institucionais e permite o acesso a diferentes serviços, tais como, consulta e 

acompanhamento de proposições, atas, agendas, pautas e votações e 

comissões. É possível ainda consultar a legislação municipal, proposição, 

solicitação de informações, reclamação, denúncia e demais manifestações sobre 

serviços prestados.

Está disponível, também, no site da Câmara de Vereadores Acesso à Informação 

através da Ouvidoria e do Fale com a Câmara. Como itens principais do Portal 

do Legislativo Municipal de Alto Feliz, destacamos:

PÁGINA INICIAL:

Na página inicial é possível acessar as notícias recentes, bem como há diversos 

links de acesso rápido, entre eles para o Portal da Transparência, Acesso a 

Informação, Ouvidoria, Legislação, Regimento Interno da Câmara, Lei Orgânica 

do Município, dados sobre os vereadores, Sessões Plenárias, entre outras 

informações;

ORDEM DO DIA:

Neste item é possível identificar a ordem em que as proposições serão julgadas 

durante a sessão ordinária

PROJETOS APROVADOS:

Neste item, pode-se visualizar e analisar todos os projetos de lei já aprovados 



pela Câmara de Vereadores, sejam de autoria do Poder Executivo ou do Poder 

legislativo.

ESPAÇO DO CIDADÃO
Aqui é possível a participação popular, onde cada um pode fazer pedido de 

providências, dar sugestões e fazer requerimentos de forma eletrônica

ACESSO RÁPIDO:

O Item Acesso Rápido contempla informações sobre a Câmara de Vereadores, 

como o histórico, estrutura e funcionamento, Mesa diretora, Vereadores, 

Comissões e agenda das sessões, apresenta a legislação, abordando os 

Decretos, Leis, Resoluções, Pareceres, dentre outros e o item transparência, 

que apresenta as contas públicas, Portal da Transparência, Regime Interno, 

Patrimônio Público e recursos humanos.

PERGUNTAS FREQUENTES:

Neste ponto estão respondidos questionamentos sobre o que é Câmara de 

Vereadores, as funções do vereador, funcionamento das sessões, projetos e 

proposições.

"OUVIDORIA"

Pelo email camaraaltofeliz@gmail.com, pelo telefone (51) 51. 3445-2728 ou 

presencialmente.

O prazo máximo para a prestação desse serviço é 30 (trinta) dias, prorrogável, 

de forma justificada, uma única vez, por igual período.

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. Este serviço pode ser obtido diretamente na sede da 

Câmara Municipal (na Rua Eugênio Kuhn, nº 300, centro, Alto Feliz – RS, CEP: 

95773-000), junto a Secretaria da Câmara.

Informações podem ser solicitadas através do e-mail 

camaraaltofeliz@gmail.com e do telefone (51) 3445.2728

mailto:camaraaltofeliz@gmail.com
mailto:camaraaltofeliz@gmail.com


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. Esta 

solicitação pode ser feita através do link "OUVIDORIA", "FALE CONOSCO, 

"ACESSO A INFORMAÇÃO"


