Carta de Serviços ao Usuário
A Carta de Serviços ao Usuário informa aos cidadãos sobre quais os serviços prestados pela
Câmara de Vereadores, como acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos de
atendimento estabelecidos. A partir da transparência, a Carta de Serviços se apresenta como
instrumento educativo e elucidativo.
Com o objetivo de aprimorar a comunicação e transparência entre a Câmara de Vereadores e a
população e oportunizar que todos os cidadãos tenham acesso a informações importantes
relacionadas ao Legislativo, elaborou-se esta Carta de Serviços ao Usuário. BOA LEITURA

COMPOSIÇÃO POLÍTICA
* A Câmara de Vereadores de Alpestre é composta por nove vereadores.
* A posse dos eleitos ocorre sempre em 1° de janeiro do ano seguinte as eleições.
* A mesa diretora é composta de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente,
primeiro secretário e segundo secretário.
* O mandato da mesa é fixado em 1 ano, proibida a reeleição para o mesmo cargo.
* A primeira eleição da mesa ocorre imediatamente após a posse dos eleitos.
* A renovação da mesa ocorre na primeira sessão de cada ano legislativo.

SOBRE A CÂMARA A Câmara Municipal de Alpestre, órgão do Poder Legislativo municipal, é
responsável pelo exercício da função legislativa no âmbito do Município.
▸ 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 Alpestre atende ao público em sua sede, localizada na Avenida Farrapos,
450, bairro Centro. Horário de atendimento ao público: Manhã: de segunda à sexta-feira, das 8h
às 11h30min; Tarde: Segunda á sexta-feira, 13h até às 17h.

PORTAL DA CÂMARA www.camaraalpestre.com.br O portal da Câmara Municipal de Alpestre na
internet divulga uma série de informações institucionais e permite o acesso a diferentes
serviços, tais como: - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica Municipal, leis ordinárias, leis
complementares, resoluções, decretos e Regimento Interno. - PORTAL LEGISLATIVO: comissões,
proposições, atas, agendas, pautas e votações. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: contas públicas,
informações funcionais (agentes públicos, subsídios, remunerações e diárias), licitações,
contratos, bens patrimoniais, execução orçamentária, entre outros.

