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CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS  

 

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

 

A Carta de Serviços ao Usuário (CSU) da Câmara Municipal de Placas tem como objetivo informar o usuário 

sobre os serviços prestados pelo Poder Legislativo Municipal, bem como as formas de acesso a esses serviços e seus 

compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

Em resumo, a CSU é um documento que visa esclarecer sobre os serviços ofertados pela Câmara Municipal, 

trazendo ao cidadão informações claras e precisas quanto às formas de acesso, os prazos de resposta, os horários de 

atendimento e também oportunizando um maior conhecimento das atividades desempenhadas pelo Órgão. 
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MESA DIRETORA 

Responsável pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos 

                                       da Câmara Municipal 

 

 

GILBERTO MATIAS RODRIGUES 

Partido: PSC 

 

WERLES SANTOS SILVA 

Partido: DEM 

 

JOSÉ SANDENEY MARQUES MONTEIRO 

Partido: PSDB 

 

VILMAR FERREIRA DA SILVA 

Partido: PSC 

 

 

Disponível: www.placas.pa.leg.br-camara/mesa-diretora/ 

 

VEREADORES 

Gilberto Matias Rodrigues                                

Partido; PSC                                                          

Email: gilbertomatias2017@gmail.com              

 

Werles Santos Silva 

Partido: DEM 

Email: werlessantos@yahoo.com 

 

Nelson Fetish 

Partido: PSC 

Email: nelsonfetischplacas@gmail.com 

 

Marcione Rocha Ribeiro 

Partido: MDB 

Email: marcione-rocha@gmail.com 

 

José Sandeney Marques Monteiro 

Partido: PSDB 

Email: sandeneymonteiro@hotmail.com 

 

Denilson Rodrigues Amorim 

Partido: PSDB 

Email: denilsonplacas@hotmail.com 

 

Evaldo Lima Machado 

Partido: MDB 

Email: evaldomachado2017@hotmail.com 

 

Raimundo Ribeiro da silva 

Partido: PSDB 

Email: ray-ribasda silva2009@hotmail.com 

 

Vilmar Ferreira da Silva 

Partido: PSC 

Email: vilmarplacas@hotmail.com 

 

Raimunda Nascimento Rodrigues 

Partido: MDB 

Email: rai12nascimento@gmail.com 

 

Edna Silva santos 

Partido: PT 

Email: ednasilvadarlisson@hotmail.com 
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Sessões Plenárias 

 
A Câmara Municipal de Placas tem quatro tipos de reuniões ou sessões: Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Especiais. 

Ordinárias - são as sessões regulares, realizadas às segundas-feiras, a partir das 10h00min, na quais ocorrem as discussões e votações de 

temas e projetos de interesse da população. A participação da população é livre. 

Extraordinárias - A Câmara Municipal, quando necessário, reúne-se extraordinariamente durante o recesso para analisar projetos, podendo, 

em caso de urgência ou de interesse público relevante, ser convocada sessão extraordinária também no período ordinário. 

Solenes - As sessões solenes destinam-se a comemorações ou a homenagens e nelas poderão usar a palavra os oradores convidados e as 

lideranças de bancadas. As sessões solenes serão convocadas pela Mesa ou por deliberação da maioria absoluta do Plenário, para o fim específico que 

lhe for determinado, tendo a duração máxima de duashoras. 

Especiais - As sessões especiais destinam-se a dar posse aos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, para realizar a eleição da Mesa Diretora da 

Câmara, recepção ao Prefeito e para promover reunião relacionada com o interesse público, também chamada de audiência pública. As sessões especiais 

têm a duração necessária ao seu objetivo. 

 

Serviços ao Usuário 

Divisão Legislativa 

Informações sobre a tramitação e votação de Projetos de Lei, Decretos, Resoluções, Boletins com a pauta das Sessões, Atas das 

Sessões e Leis Municipais. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta Até 7 dias 

Forma de atendimento e acesso Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de atendimento Endereço da câmara e horário de atendimento: Rua Doze, s/n - Bairro Centro CEP: 

68138000, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 horas. 

Telefone: 9335521150 

E-mail: cmplacas@yahoo.com.br 

Site da câmara: www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

 

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 - Informação solicitada 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 Endereço da câmara e horário de atendimento: Rua Doze, s/n - Bairro Centro CEP: 

68138000, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 horas. 

Telefone: 9335521150 

Site da câmara. www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

 

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. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode 

acessar? 

Cidadão interessado 

Prazo máximo 

para resposta 

30 dias 
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 Eletrônico ou presencial 

Local/horário de 

atendimento 

Endereço da câmara e horário de atendimento: Rua Doze, s/n - Bairro Centro CEP: 68138000, de segunda a 

sexta das 08:00 às 14:00 horas. 

Telefone: 9335521150 

E-mail da ouvidoria.camaradeplacas@gmail.com 

Site da câmara. www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

 

Departamento de licitação e contratos 

Compete ao departamento o processamento das tarefas administrativas para aquisição de bens de serviços, mediante autorização e 

solicitação por escrito, elaboração e abertura de processo administrativo para instrução de licitação atos inerente, contatos com 

fornecedores, emissão de empenhos, e tarefas afins; 

Serviços e Produtos oferecidos Edital de licitação, relatório de patrimônio publico. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta Imediato, ou até 7 dias 

Forma de atendimento e acesso Eletrônico ou presencial 

Local/horário de atendimento  Endereço da câmara e horário de atendimento: Rua Doze, s/n - Bairro Centro CEP: 

68138000, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 horas.  

Site da câmara. www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

 

Departamento Orçamentário e Financeiro 

Coordena a execução contábil e o controle orçamentário do Legislativo 

Serviços e Produtos oferecidos Despesas públicas, despesas com diárias e passagens; Relatório de Gestão Fiscal; 

repasse ou transferência;  relatório de Ações e Programas; 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta Imediatamente, ou após 7 dias 

Forma de atendimento e acesso Disponível eletronicamente ou presencial 

Local / Horário de atendimento  Endereço da câmara e horário de atendimento: Rua Doze, s/n - Bairro Centro CEP: 

68138000, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 horas.CEP:68138000 

Site da câmara. www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

 

  Departamento Administrativo 

 Executa as funções de planejamento e implementação de rotinas administrativas de modo a garantir a eficiência da                          gestão da 

Câmara Municipal 

Serviços e Produtos oferecidos Publicação de despesa com pessoal/ folha de pagamento; Estrutura 

organizacional 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta Imediatamente, ou após 7 dias 

Forma de atendimento e acesso Disponível eletronicamente ou presencial 

Local / Horário de atendimento Endereço da câmara e horário de atendimento: Rua Doze, s/n - Bairro 

Centro CEP: 68138000, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 

horas.CEP:68138000 

Site da câmara. www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

  

 

Assessoria Especial da presidência 

Assistência imediata à Presidência; que organiza a agenda das atividades e programações oficiais do Presidente 

e administra o atendimento às pessoas que o procuram, encaminhando-as a quem de direito, orientando-as na 

solução dos assuntos respectivos ou marcando audiência com o Presidente, se for o caso; 

Serviços e Produtos oferecidos Agenda do Presidente 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta Imediatamente 

mailto:ouvidoria.camaradeplacas@gmail.com
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Forma de atendimento e acesso Disponível eletronicamente ou presencial 

Local / Horário de atendimento Endereço da câmara e horário de atendimento:  Rua Doze, s/n - Bairro 

Centro CEP: 68138000, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 

horas.CEP:68138000 

Site da câmara. www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

 

  Controladoria Geral 

Orienta, acompanha e fiscaliza as atividades da gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, legislativa e 

               Administrativa da Câmara Municipal 

Serviços e Produtos oferecidos Relatório de controle interno, auditorias, recomendações e pareceres. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta Imediatamente 

Forma de atendimento e acesso Cidadão interessado 

Local / Horário de atendimento Endereço da câmara e horário de atendimento:  Rua Doze, s/n - Bairro 

Centro CEP: 68138000, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 

horas.CEP:68138000 

Site da câmara. www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

 

Assessoria Legislativa  

Chefia o Gabinete do Vereador; Supervisiona e orienta tecnicamente nas atividades Legislativas; assistindo o na 

                articulação junto aos demais órgãos de assessoramento, controle e direção da Câmara Municipal 

Serviços e Produtos oferecidos Atender as demandas Legislativas 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para resposta Imediatamente 

Forma de atendimento e acesso Presencial 

Local / Horário de atendimento Endereço da câmara e horário de atendimento:  Rua Doze, s/n - Bairro 

Centro CEP: 68138000, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 

horas.CEP:68138000 

Site da câmara. www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

 

Assessoria Jurídica 

Prestar assessoria e consultoria jurídica à Mesa Diretora, à Diretoria-Geral da Câmara e às Comissões Permanentes 

 e Especiais de Inquérito; contratos e demais documentos jurídicos. 

Serviços e Produtos oferecidos Parecer Jurídicos. 

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 Presencial 

Local / Horário de atendimento Endereço da câmara e horário de atendimento:  Rua Doze, s/n - Bairro 

Centro CEP: 68138000, de segunda a sexta das 08:00 às 14:00 

horas.CEP:68138000 

Site da câmara. www.placas.pa.leg.br/portal-da-transparencia/ 

 


