
Carta de Serviços ao Usuário 
 

A Câmara Municipal de Vespasiano Corrêa, órgão do Poder Legislativo 

Municipal, é responsável pelo exercício da função legislativa no âmbito do 

Município exercendo funções legislativas, fiscalizadoras, administrativas, 

judiciárias e de assessoramento. 

 

PRINCIPAIS ATIVIDADES 

 

 Legislar sobre leis de interesse local ou que suplementem a legislação 

federal ou estadual, no que couber; 

 Exercer a fiscalização e o controle externo da administração pública 

municipal; 

 Julgar as contas de governo que o Prefeito deve anualmente prestar, 

após manifestação do Tribunal de Contas do Estado e consulta pública; 

 Definir prioridades para as políticas públicas municipais, deliberando 

sobre os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias 

e do orçamento anual; 

 Atuar como órgão mediador das discussões federativas e comunitárias; 

 Administrar-se institucionalmente, exercendo a gestão de seus serviços 

internos. 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO: A Câmara Municipal de Vespasiano Corrêa 

atende ao público em sua sede, localizada na Rua João Baldo, nº 115, 2º 

andar, Centro, CEP 95972-000 

Telefone: (51) 3755 8133 

E-mail: camara@vespasianocorrears.com.br 

 

Horário de Atendimento ao público: 

De segunda à sexta-feira: 08:00 às 11:30 h 

             13:00 às 16:45 h  

     

Horário das Sessões Ordinárias: Segunda-feira às 19 horas. 

 

PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VESPASIANO CORRÊA 

https://www.legislativo.vespasianocorrears.com.br/ 

 

Organização: Regimento Interno, Funções da Câmara, Mesa Diretora, 

Estrutura Organizacional, Vereadores, Servidores. 

 

Processos Legislativos: Atas das Sessões, Resoluções e Decretos. 

mailto:camara@vespasianocorrears.com.br
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Transparência Pública: acesso às leis municipais, disponibilização das 

Contas Públicas, das Licitações e Contratos, informações sobre cargos e 

salários, subsídios, diárias e controle patrimonial. 

 

PRINCIPAIS SERVIÇOS 

 

CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

A Câmara Municipal disponibiliza leis, decretos e resoluções.  

No portal https://www.legislativo.vespasianocorrears.com.br/ os atos 

normativos encontram-se disponíveis para consulta e impressão.  

Presencialmente, os atos normativos podem ser consultados no seu formato 

original, em versão impressa. 

 

CONSULTA, ACOMPANHAMENTO E OBTENÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

Presencialmente ou no portal da Câmara Municipal é possível consultar e 

acompanhar a tramitação dos Projetos de Lei, Emendas, Moções, Pedidos de 

Informações e Indicações. 

As consultas às proposições protocoladas também poderão ser realizadas 

junto à Secretaria da Câmara através dos telefones, (51) 3755 8133, pelo e-

mail câmara@vespasianocorrears.com.br, ou presencialmente. 

 

SESSÕES DA CÂMARA  

As sessões ordinárias da Câmara são disponibilizadas através de atas.  

Podem ser obtidas através do portal da Câmara, no menu “Portal da 

Transparência”, “Atas Legislativas”. Além disso, é possível solicitar 

presencialmente à Secretária Legislativa da Câmara a gravação das Sessões 

Ordinárias. 

 

DENÚNCIA: Qualquer pessoa pode comunicar à Câmara Municipal de 

Vespasiano Corrêa eventual irregularidade ocorrida no âmbito do Poder 

Legislativo municipal ou relacionada com matéria de sua competência, através 

do e-mail camara@vespasianocorrears.com.br, pelo telefone (51) 3755 8133, 

ou presencialmente. 

Prazo máximo: 20 (vinte) 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. 

Obtidas diretamente na sede da Câmara Municipal, Rua João Baldo, nº 115, 2º 

andar, Centro, junto à Secretária Legislativa. Através do e-

mail camara@vespasianocorrears.com.br e do telefone (51) 3755 8133. 

Prazo máximo: 30 (trinta) dias. 

 

https://www.legislativo.vespasianocorrears.com.br/


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.  

A solicitação poderá se dar na forma presencial, pelo telefone (51) 3755 8133 

ou ainda, pelo e-mail: camara@vespasianocorrears.com.br 

Prazo máximo: 30 (trinta) dias. 
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