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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

 

A Carta de Serviços ao Usuário (CSU) da Câmara Municipal de 

Cachoeira do Piriá/PA, 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. 

 

Sessões Plenárias 

 

A Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá/PA, tem cinco tipos de 

reuniões ou sessões, quais sejam: Preparatórias, Ordinárias, Extraordinárias, 

Solenes e Secretas. 

Preparatórias – são aquelas que ocorrem para a instalação em cada 

período de legislatura, a partir de 1º de janeiro, para posse de seus membros;  

Ordinárias - são as sessões realizadas às quintas-feiras, as 10:00 

horas, com duração de duas horas, se antes não se esgotar a matéria, em 

número de quatro mensais, não podendo ser efetuadas mais de uma por dia.  

Extraordinárias – realizadas para discussão de matéria em caráter de 

urgência, terão a mesma duração prevista para as sessões ordinárias. 

Solenes - são aquelas destinadas as grandes comemorações e 

homenagens especiais, e nelas só usarão da palavra os homenageados os 
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Vereadores designados previamente pelos Líderes das respectivas bancadas, 

além do Presidente. 

Secretas - as que se destinam a discussão e deliberação de assuntos 

que, por sua natureza, devam ser tratadas em sigilo.  

 

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 15 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço físico: Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá, 

localizada na Rua Almir Gabriel, s/n, Centro, CEP: 68617-000, 

Cachoeira do Piriá/PA. 

Horário de atendimento: Segunda a quinta-feira das 08:00h as 

12:00h. 

 

Endereço 

eletrônico: https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-

da-transparencia/divisao-legislativa/ 

 

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 

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao 

Cidadão): 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, conforme a 

https://t.yesware.com/tt/b8e075a59e34102d6fba781e6c356743f262f4b6/d5b1f79d86a6ca6e00f7502f32611c01/38041d00ce3815d969284c17834bc2f0/camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/divisao-legislativa/
https://t.yesware.com/tt/b8e075a59e34102d6fba781e6c356743f262f4b6/d5b1f79d86a6ca6e00f7502f32611c01/38041d00ce3815d969284c17834bc2f0/camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/divisao-legislativa/
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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 físico: Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá, 

localizada na Rua Almir Gabriel, s/n, Centro, CEP: 68617-000, 

Cachoeira do Piriá/PA. 

Horário de atendimento: Segunda a quinta-feira das 08:00h as 

12:00h.  

 

Endereço eletrônico: 

https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-

transparencia/sic/ 

 

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 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de 

atendimento 

Endereço físico: Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá, 

localizada na Rua Almir Gabriel, s/n, Centro, CEP: 68617-000, 

Cachoeira do Piriá/PA. 

Horário de atendimento: Segunda a quinta-feira das 08:00h as 

12:00h. 

 

Endereço eletrônico: 

https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-

transparencia/ouvidoria/ 

https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria/
https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria/
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