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CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS 

 
A Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha é a 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; 

- Exercer a fiscalização financeira e orçamentária do Município; 

- Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito; 

- Administrar seus serviços. 

 

Para ter acesso à história do Poder Legislativo de Santo Antônio da Patrulha, bem como a 
composição de vereadores para a atual legislatura, basta clicar no seguinte link: 
 

http://camarasap.rs.gov.br/sap/camara/camara-municipal 

 

Para ter acesso a composição da atual Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, basta clicar 
no seguinte link: 
 

http://camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores/mesa-diretora 

 

▸ ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

A Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha atende ao público em sua sede, localizada 

na Avenida Borges de Medeiros, nº 602, Cidade Alta. 

Horário de atendimento ao público: de segunda à sexta-feira, das 08:00hs às 12:00hs e das 

13:00hs às 17:00hs. 

Horário das reuniões ordinárias: Segundas-feiras, a partir das 16:00hs. 

Horário das reuniões das comissões permanentes estão disponíveis no portal 

www.camarasap.rs.gov.br, no item “COMISSÕES”. 

 

 

http://camarasap.rs.gov.br/sap/camara/camara-municipal
http://camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores/mesa-diretora
http://www.camarasap.rs.gov.br/
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▸ CONTATO 

Telefones: (51) 3662-3555  

E-mail: contato@camarasap.rs.gov.br 

No link http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores/todos, o usuário tem acesso aos 

ramais e e-mails dos Vereadores de forma individual. 

▸ OUVIDORIA 

Ouvidoria da Câmara Municipal: aqui é possível enviar elogios, sugestões, solicitações, 

reclamações e denúncias sobre os serviços prestados pela Câmara Municipal, bem como 

solicitar informações a respeito de diferentes assuntos da competência e controle do Poder 

Legislativo municipal, tais como administração, educação, saúde, meio ambiente, trânsito e 

finanças e acompanhar o seu status. Também é possível consultar quantas solicitações foram 

realizadas em um determinado período, através de relatórios trimestrais. Requisitos - 

identificação através do fornecimento dos seguintes dados: CPF/CNPJ, nome, e-mail e 

telefone.  

▸ PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

O portal da Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha na internet divulga uma série de 

informações institucionais e permite o acesso a diferentes serviços, tais como: 

- LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor, códigos municipais, 

estatutos, leis ordinárias, leis complementares, resoluções, decretos e Regimento Interno. 

 

- PORTAL LEGISLATIVO: comissões, consulta e acompanhamento de proposições, atas, 

agenda, notícias e pautas. 

- CONSULTAS: à legislação municipal, proposição, solicitação de informações, reclamação, 

denúncia e demais manifestações sobre serviços prestados. 

- SESSÃO AO VIVO: transmissão ao vivo das Sessões Plenárias através do portal na internet 

no Facebook. 

http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/vereadores/todos
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- ACESSO À INFORMAÇÃO: Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Ouvidoria. 

- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: contas públicas, informações funcionais (agentes públicos, 

subsídios, remunerações e diárias), licitações, contratos, bens patrimoniais, execução 

orçamentária, entre outros. 

▸ 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. 

Para tanto, basta acessar o portal da Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha 

(http://www.camarasap.rs.gov.br), clicar no link "LEGISLAÇÃO" e, depois, efetuar a pesquisa 

avançada ou 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 pauta legislativa e 

acompanhar a tramitação das seguintes proposições: 

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

- Projeto de Lei Complementar (PLC); 

- Projeto de Lei (PL); 

- Projeto de Decreto Legislativo (PDL); 

- Projeto de Resolução (PR); 

- Indicação; 

- Emenda; 

- Moção; 

- Recurso; 
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Esse serviço permite ao usuário acompanhar o andamento das proposições em tramitação, 

com acesso aos textos, justificativas, emendas, pareceres, movimentações, localização e 

situação atual. 

Para CONSULTA às proposições protocoladas e em tramitação basta acessar o portal da 

Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha 

http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/comissoes/projetos-proposicoes/.  

A consulta às proposições protocoladas também poderá ser realizada junto à Secretaria do 

Poder Legislativo Municipal, através do telefone (51) 3662-3555, ramal 215, ou 

presencialmente. 

 

▸ SESSÃO AO VIVO 

No portal da Câmara Municipal, é possível acessar o link 

http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/transmissoes-live e assistir AO VIVO às Sessões 

Plenárias no Facebook, ou ainda, na página inicial do site, clicar em TRANSMISSÕES. 

 

▸ DENÚNCIA, SUGESTÕES, DÚVIDAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Qualquer pessoa pode comunicar à Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha 

eventuais irregularidades ocorridas no âmbito do Poder Legislativo municipal ou relacionadas 

com matérias de sua competência através do portal http://www.camarasap.rs.gov.br, pelo 

Canal "OUVIDORIA”, pelo telefone (51) 3662.3555 ou presencialmente. O prazo máximo para 

a prestação deste serviço (resposta) é de 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, através de 

protocolo realizado diretamente na sede da Câmara Municipal (Avenida Borges de Medeiros, 

602, Cidade Alta), junto à Secretaria, havendo também o mesmo prazo de 30 dias para 

atendimento do mesmo. 

http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/comissoes/projetos-proposicoes/
http://www.camarasap.rs.gov.br/sap/transmissoes-live
http://www.camarasap.rs.gov.br/

