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O QUE É CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO?  

 

 A Carta de Serviços ao Usuário é um documento que 

tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados 

pela Câmara Municipal e dos respectivos compromissos de 

atendimento ao público. 

 

 Nesta Carta de Serviços da Câmara Municipal de Jerônimo 

Monteiro você encontrará todos os serviços disponibilizados ao 

cidadão de maneira fácil e rápida. 

 

 Com a implantação da Carta, a Câmara Municipal 

busca promover a eficiência, a qualidade e a transparência dos 

serviços de atendimento, bem como facilitar o acesso do 

público, permitindo ao cidadão que conheça os serviços 

prestados e seus requisitos. 

 

Compromissos de Atendimento 

 Atender o cidadão com cortesia e respeito. 

 Assegurar um canal de resolução de problemas e de 

diálogo permanente com o cidadão. 
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 Manter uma central de atendimento, facilitando o acesso 

do cidadão a Câmara Municipal. 

 Fazer uso de instrumentos de avaliação de satisfação social 

e de captação de sugestões, com vistas ao aperfeiçoamento 

dos serviços. 

 Divulgar dias e horários de atendimento previstos em 

regulamentação específica. 

 Assegurar a modernização e a transparência das 

informações do Portal de Transparência da Câmara na rede 

mundial de computadores. 

 Facilitar e agilizar o acesso aos serviços, colocando à 

disposição dos usuários, sistemas on-line na rede mundial 

de computadores. 

 Promover a modernização da estrutura física e tecnológica 

das unidades de atendimento e dos canais de comunicação 

com o público. 

 Buscar garantir a excelência na qualidade dos serviços 

prestados. 

 

 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES 
 

    5 
 

 

LOCALIZAÇÃO 
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 

De Segunda à Sexta-feira  

 

das 08h00 às 11h30min 

das 13h00 às 16h30min 

 

 
 

 

SESSÕES PLENÁRIAS 
 

1ª E 3ª SEGUNDA-FEIRA DO MÊS  

 

A PARTIR DAS 17h00 
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REDES SOCIAIS 

 

Facebook 
www.facebook.com/jeronimo.monteiro.3766 

 

Instagram 
@camarajeronimomonteiro 

 

Youtube 
Canal – Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro 

 

Site 
www.jeronimomonteiro.es.leg.br 
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
 

 

 A Assessoria de Comunicação é responsável pelo 

planejamento, coordenação e execução das ações relacionadas à 

comunicação interna e externa da Câmara.  

  

 Com o objetivo de fomentar a comunicação com a 

sociedade por intermédio da divulgação dos atos da Câmara 

Municipal, bem como promover o esclarecimento das políticas 

e ações da Câmara para a sociedade e órgãos de imprensa. 

  

 Produzindo materiais publicitários e de campanhas a 

serem exibidas no portal da Câmara na Internet, nas redes 

sociais e demais canais de comunicação internos e externos, 

mantendo as imagens e conteúdos atualizados. 
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OUVIDORIA 

 
 A Ouvidoria  é um órgão de Assessoramento e Controle, que 

tem como principal função ser a ponte de ligação entre os 

munícipes e o Legislativo Municipal no que diz respeito ao 

funcionamento administrativo da Casa.   

 É o canal de comunicação direta entre a população e 

o Poder Legislativo. Ela recebe, examina e encaminha, 

quando necessário, denúncias, reclamações, sugestões e 

elogios referentes à atuação parlamentar e às áreas de 

abrangência da Administração Municipal, consolidando a 

democracia e fortalecendo a participação popular. Para 

isso ocorrer, a Ouvidoria organiza e interpreta as 

demandas recebidas e acompanha e responde ao cidadão.  

  

 Os órgãos internos da administração da Câmara Municipal 

terão prazo de até 10 dias úteis para responder às requisições e 

solicitações feitas pelo Ouvidor, prazo este que poderá ser 

prorrogado, a seu critério, em razão da complexidade do 

assunto. 
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 Qualquer cidadão de qualquer lugar pode se 

manifestar. 
 

 Por meio da Ouvidoria, a Câmara Municipal convida os 

usuários a exercerem a cidadania contribuindo para uma maior 

transparência e eficiência na Administração Pública. Por meio 

deles, podem manifestar as suas opiniões sobre os serviços 

prestados e buscar informações sobre processos e documentos 

que tramitam nesta Casa de Leis, encaminhar pedidos de acesso 

à informação, noticiar a ocorrência de irregularidades no 

âmbito da administração municipal, bem como registrar 

sugestões, elogios ou reclamações. 

 

 Reclamação - Manifestações que expressarem desagrado 

ou protesto em face de um serviço prestado pela Câmara 

Municipal ou pela atuação ou omissão de qualquer servidor ou 

parlamentar desta casa de Leis no exercício de suas funções. 

 

 Sugestão - Forma de participação da sociedade civil no 

processo legislativo, que apresentem ideia ou proposta para o 

melhoramento das atividades e da qualidade e eficiência dos 

serviços prestados à população. 
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 Elogio - Manifestações que apresentarem 

reconhecimento, ou satisfação de um serviço prestado pela 

Câmara Municipal ou pela atuação de servidor ou parlamentar 

no exercício de suas funções. 

 

 Solicitação - Manifestações que tratarem de pedido de 

esclarecimento, orientação ou informação sobre o 

funcionamento da Câmara Municipal. 

 

O usuário poderá utilizar os seguintes canais de comunicação: 

Telefone:  

(28) 3558-1414 

 

Presencial:  

Rua Avenida Lourival Lougon Moulin, 300, Centro 

Jerônimo Monteiro - ES - CEP: 29550-000 

 

Correspondência:  

Encaminhar carta para endereço da Câmara Municipal de 

Jerônimo Monteiro: 

Rua Avenida Lourival Lougon Moulin, 300, Centro 

Jerônimo Monteiro - ES - CEP: 29550-000 
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e-mail   

ouvidoria@jeronimomonteiro.es.leg.br  

 

Internet:  

No sítio institucional, através do endereço eletrônico : 

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/ouvidoria.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ouvidoria@jeronimomonteiro.es.leg.br
https://jeronimomonteiro.es.leg.br/ouvidoria.php
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SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO) 

 

 O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão 

(e-SIC) permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, 

encaminhar pedidos de acesso à informação para a Câmara 

Municipal,  abrangendo: solicitações, pedidos de informação, 

elogios, reclamações , sugestões e denúncias. 

 

 Por meio do sistema, além de fazer o pedido será possível 

acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber 

a resposta da solicitação por e-mail ou direto no site. O cidadão 

poderá também entrar com recursos e consultar as respostas 

recebidas. 

 

Link para registrar, consultar pedidos e respostas:  

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/acesso_informacao.php  

 

 

 

 

 

 

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/acesso_informacao.php
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SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

 Audiências Públicas - As audiências públicas são reuniões 

realizadas pelas comissões com a participação de cidadãos, 

órgãos e entidades públicas ou civis para instruir a análise de 

alguma proposição em tramitação na Câmara ou para tratar de 

questão de interesse público relevante que esteja dentro dos 

temas reservados para a comissão. 

 

Sessões: 

 

 Ordinárias - as sessões ordinárias são aquelas que se 

realizam em dias e horários predeterminados no Regimento 

Interno, com duração de até cinco horas, podendo ser 

prorrogado por iniciativa do Presidente ou a pedido verbal de 

qualquer Vereador, aprovado pelo Plenário. As sessões 

ordinárias serão instaladas com a presença de, no mínimo, um 

terço dos membros da Câmara Municipal. 

 

 Nas sessões são discutidas e resolvidas as matérias normais 

e rotineiras da Casa Legislativa. A sessão ordinária obedece a um 

sistema próprio de realização previsto no  
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Regimento Interno, que segue, de maneira geral, as 

especificações  

  

 Extraordinárias - As sessões extraordinárias são aquelas 

que se realizam mediante a convocação do Prefeito, da Mesa 

Diretora da Câmara, pelo Presidente da Câmara Municipal ou, 

ainda, por requerimento da maioria absoluta de seus membros.  

É importante destacar que as Sessões Extraordinárias serão 

convocadas com antecedência mínima de 24 horas, em sessão 

ou fora dela, e neste caso, mediante comunicação pessoal ou 

escrita. De resto, aplicar-se-ão às sessões extraordinárias, 

quanto à forma, os mesmo procedimentos observados para as 

sessões ordinárias. 

  

 Solenes - São sessões para posse, instalação da legislatura, 

comemorações ou homenagens, de qualquer espécie, que 

poderão ser realizadas no recinto da Câmara Municipal ou fora 

dela, por deliberação do Plenário. 

 

 Como a sessão solene se reveste de certa informalidade, é 

dispensável a fase de Expediente, bem como a Ordem do Dia. Da 

mesma forma, não deve ater-se a horário predeterminado para  
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seu encerramento. De outra parte, poderão usar da 

palavra, além do autor da homenagem ou outro, o Vereador que 

for indicado pelo Plenário como orador oficial da cerimônia, as 

lideranças partidárias e, naturalmente, as pessoas 

homenageadas, sempre a critério da Presidência. 

 

Link para encontrar ata, pauta, videos e presença dos 

parlamentares nas sessões:  

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/sessoes-plenarias.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/sessoes-plenarias.php
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Calendário das Sessões: 

 

 As Sessões Ordinárias realizam-se toda primeira e terceira 

Segunda-Feira do mês, às 17h00 horas, sendo transferidas para 

o primeiro dia útil subsequente quando estas recaírem em 

feriado ou ponto facultativo. 

 

 As Sessões Extraordinárias e as Solenes podem ser 

realizadas em qualquer dia útil e horário predefinido. 

 

 As sessões são abertas ao público. 

 

Link para encontrar todas as datas e horários das sessões:  

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/calendario-sessoes.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/calendario-sessoes.php
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Tribuna Livre 

 

 É um espaço aberto aos cidadãos para discursar sobre 

assuntos de interesse da cidade. É permitido o uso da Tribuna 

por um cidadão para cada sessão, dando-se preferência a ordem 

cronológica de inscrição. 

 

 Para a inscrição o cidadão deverá estar portando 

documento pessoal (cpf ou identidade), e fazer o protocolo com 

a recepcionista na recepção da Câmara Municipal, De segunda a 

sexta-feira das 08h00 às 11h30min e das 13h00 às 16h30min. 

  

Avenida Lourival Lougon Moulin, 300, Centro 

Jerônimo Monteiro - ES 

CEP: 29550-000  

Telefone (28) 3558-1414 
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

 Com informações de pessoal, despesas, processos de 

aquisições e outros atos administrativos da Câmara Municipal. 

 

 O Portal da Transparência da Câmara Municipal é um site 

de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações 

sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar 

sobre assuntos relacionados à gestão pública do Município.  

 

 O acesso ao Portal não requer usuário nem senhas, sendo 

permitido a qualquer cidadão navegar pelas páginas de forma 

livre, bem como visualizar e utilizar os dados disponíveis da 

forma que melhor lhe convier. 

 

 Entre e conheça mais sobre essa importante ferramenta à 

sua disposição! 

 

Link para acessar o Portal da Transparência:  

http://cmjeronimomonteiro-es.portaltp.com.br/  

 

 

http://cmjeronimomonteiro-es.portaltp.com.br/
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Projetos 

 

 Um projeto de lei ou uma proposta de lei é um conjunto 

de normas que deve submeter-se à tramitação num órgão 

legislativo com o objetivo de efetivar-se através de uma lei.  

 

 Os projetos de lei são feitos por membros do próprio órgão 

legislativo.  

 

 Para tornar-se lei municipal, o texto do projeto tem que 

ser debatido e aprovado pelo Poder Legislativo e submetido à 

apreciação do chefe do Poder Executivo. 

 

Link para acessar todos os Projetos da Câmara Municipal:  
https://jeronimomonteiro.es.leg.br/OpinaCidadao-Projetos.php?categories   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/OpinaCidadao-Projetos.php?categories
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Legislações 
 

 No site da Câmara Municipal estão disponibilizados o 

Banco de Dados de Normas Jurídicas do Município e todos os 

atos do Legislativo Municipal. Através de consultas rápidas e 

práticas o  cidadão  terá acesso a íntegra de toda a Legislação 

Municipal vigente. 

 

Link para acessar todas as Legislações da Câmara Municipal:  

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/legislacoes.php?tipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/legislacoes.php?tipo
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Regimento Interno 

 

 Regimento interno é um conjunto de regras estabelecidas 

para regulamentar o seu funcionamento, podendo ser usado em 

diversas atividades, nos mais variados campos, seja do Poder 

Público, seja na iniciativa privada. 

 

 O Regimento Interno é, sem dúvida, a mola mestra 

organizacional da Câmara. É o instrumento delineador das 

atribuições dos órgãos do Poder Legislativo. 

 

 Nele estão contempladas as funções legislativas, 

fiscalizadoras e administrativas da Câmara Municipal. 

 

 O Regimento Interno deve ser editado mediante resolução, 

conforme dispuser a Lei Orgânica, e dependerá sempre de 

deliberação. 

 

Link para acessar o Regimento Interno da Câmara Municipal:  

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/arquivos/Regimento%20I

nterno/regimento-interno.pdf  

 

 

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/arquivos/Regimento%20Interno/regimento-interno.pdf
https://jeronimomonteiro.es.leg.br/arquivos/Regimento%20Interno/regimento-interno.pdf
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Lei Orgânica Municipal 

 

 A Lei Orgânica Municipal é a lei maior de uma cidade. A 

LOM, como é chamada, é um conjunto de normas que disciplina 

as regras de funcionamento da administração pública e dos 

poderes municipais. Em linhas gerais, a Lei Orgânica é uma 

espécie de Constituição do município. 

 

 A LOM determina quais são as atribuições do prefeito, dos 

vereadores da Câmara Municipal e as políticas públicas de 

saúde, educação, meio ambiente, entre diversas outras. O texto 

também aborda os direitos e deveres dos servidores públicos 

municipais. 

  

Link para acessar a Lei Orgânica Municipal:  

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/arquivos/Lei%20Org%C3

%A2nica/lei-organica.pdf  

 

 

 

 

 

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/arquivos/Lei%20Org%C3%A2nica/lei-organica.pdf
https://jeronimomonteiro.es.leg.br/arquivos/Lei%20Org%C3%A2nica/lei-organica.pdf
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Sistema de Leis Compiladas 

 

 O SPL é um sistema de compilação de Atos Normativos e 

sua finalidade é aumentar a transparência e a eficiência do 

Poder Público Municipal, tornando o acesso as leis municipais 

100% digital. 

 

 Com esse sistema o cidadão pode encontrar de maneira 

fácil e intuitiva a legislação que necessita e também 

acompanhar as alterações e revogações que surgirem em uma 

determinada lei. 

 

As digitalizações das Legislações ocorrem das seguintes 

maneiras: 

 

 • Digitalização: As leis municipais em papel são scaneadas 

e transformadas em formatos digitais. 

 

 • Compilação: As leis são convertidas para o formato de 

hipertextos tornando-as pesquisáveis. 

 

 • Indexação: Todas as legislações são registradas e  
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indexadas no sistema de legislação. 

 

 • Consolidação: As alterações e/ou revogações que, no 

decorrer da vida útil, a Lei possa sofrer, constarão relacionadas  

no texto original. 

 

 • Integração: O Acesso ao Portal de Atos Normativos 

Compilados é totalmente integrado ao portal legislativo oficial 

da Câmara Municipal e acessível em todos os tipos de 

dispositivos que possuem conexão com a internet. 

 

Link para acessar o Sistema de Leis Compiladas:  

https://jeronimomonteiro.legonline.com.br/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeronimomonteiro.legonline.com.br/
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Opina Cidadão 

 

 Sabemos da grande importância de ouvir os cidadãos, 

afinal estamos aqui para servi-los. E para proporcionar um 

contato ainda mais próximo, criamos outra ferramenta. Agora 

poderá manifestar a sua opinião quando for favorável ou 

contrário a algum projeto, decreto ou outra matéria legislativa. 

 

Como funciona: 

Passo 1: 

Escolha a matéria legislativa do seu interesse 

Passo 2: 

Caso seja necessário refine sua busca através dos filtros. 

Passo 3: 

Leia atentamente o assunto e o detalhamento do assunto da 

matéria. 

Passo 4: 

Agora é só deixar a sua opinião, Favorável ou Contraria. 

 

Link para acessar o Opina Cidadão:  

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/OpinaCidadao.php  

https://jeronimomonteiro.es.leg.br/OpinaCidadao.php
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Mesa Diretora Biênio 2023 / 2024 

Presidente: 

 
Wagner Ribeiro Masioli 

 

Vice Presidente 

 
Matheus Garcia Carvalho 

 

Secretário Geral 

 
Leneandro Braga Goulart-ANU 
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Comissões:  

 

Comissão de legislação, justiça e redação final: 

 Presidente: Elias Lugão Britto 

Relator: Matheus Garcia Carvalho 

 Membro: Adezilda da Silva Santos 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES 
 

    29 
 

 

Finanças e orçamento, educação, saúde, agricultura, meio 

ambiente e defesa do cidadão 

 Presidente: Leneandro Braga Goulart-ANU 

Relator: Elias Lugão Britto 

Membro: Adezilda da Silva Santos 
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Obras, serviços públicos, transporte e habitação: 

 Presidente: José Valber Cabral Lisboa-Dog 

 Relator: Everaldo Alves Rodrigues-Carvão 

 Membro: Leneandro Braga Goulart-ANU 
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Vereadores: 

 Adezilda da Silva Santos 

 

 Eduardo Gomes-Duda da Saúde 

 Elias Lugão Britto 
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Everaldo Alves Rodrigues-Carvão 

 

 José Valber Cabral Lisboa-Dog 

 

 Leneandro Braga Goulart-Anu 
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 Matheus Garcia Carvalho 

 

 Thiago Bernardo de Souza 

 

 Wagner Ribeiro Masioli 
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Considerações Finais 

 Qualquer pessoa pode contatar a Câmara Municipal para 

dirimir dúvidas ou reportar erros e dificuldades com os 

sistemas da Câmara Municipal. Pode solicitar através da 

ouvidoria, opção Fale Conosco, SIC, Telefone ou presencialmente 

na Sede da Câmara. 

  

 Os Serviços de Acesso a Informação sempre que 

solicitados, gerarão um número de protocolo, utilizado para o 

acompanhamento da solicitação.  

 

 A participação social aperfeiçoa a fiscalização da gestão da 

coisa pública. A democracia participativa não se resume à 

escolha dos governantes pelo povo. Ela vai além da eleição, 

sendo necessária, também, a interação na tomada de decisões 

que envolvem direta ou indiretamente interesses da 

comunidade. 

 

 Sugestões, elogios e principalmente as denúncias servem 

de referência aos gestores sobre a satisfação e o desempenho 

não só dos servidores, mas também da eficiência e eficácia das  

ações e programas  de governo. Por isso, contamos com a sua 

participação! Cidadão, exerça a sua cidadania! 


