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APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão é um documento que
tem por objetivo informar o cidadão dos serviços
prestados
pela
Câmara
Municipal
de
Nova
Bandeirantes/MT e dos respectivos compromissos de
atendimento ao público.

Com a implantação da Carta, a administração pública
busca promover a eficiência, a qualidade e a
transparência dos serviços de atendimento, aproxima
a administração pública dos moradores do município,
ao prezar pela transparência, pelo foco no cidadão e
no controle social da administração pública.

Ela informa os serviços prestados
pelo poder
legislativo municipal, qual órgão é responsável por
cada um deles e como eles podem ser acessados
pelos cidadãos.

Facilitando o acesso do público, permitindo ao
cidadão que conheça os serviços prestados e seus
requisitos antes de procurar a Câmara.

O

QUE

É

A

CARTA

DE

SERVIÇOS AO CIDADÃO?

A Carta de Serviços é um instrumento que visa facilitar o
entendimento do cidadão, quanto as formas de acesso às
informações e aos serviços prestados pela Câmara
Municipal de Nova Bandeirantes – MT.
Com a finalidade de ampliar o Controle Social, instituída
através da Lei Complementar Federal nº: 13.460/2017.
Serviços Prestados e seus requisitos antes de procurar a
Câmara.
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Revisado por
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ATENDIMENTO AO
PÚBLICO
A Câmara Municipal, atende ao público em sua sede,
localizada na Avenida Comendador Luiz Meneghel ,
n°447, Bairro Centro,
Município de Nova Bandeirantes– MT, CEP: 78.565.000
Horário de atendimento ao público:
De segunda à sexta-feira, das 07:00hs às 11:00hs
das 13:00hs ás 17:00 hs
CONTATO
(66) 3572-1182
E-mail: cmnband@hotmail.com

1

ª

LEGISLATURA

A primeira Legislatura da Câmara Municipal de Nova
Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, foi instituída no dia 1º
de janeiro do ano de 1993, tendo como local salão de baile
localizado na rua Mato grosso do sul .
Por ser uma Sessão de implantação da Primeira Legislatura e
Primeira Gestão Política Administrativa, quem ministrou e deu
a posse, foi a Juíza Doutora, Marcemila Mello Reis, e após a
Posse dos Vereadores, os mesmos elegeram a Primeira Mesa
Diretora dos trabalhos, com os seguintes Membros:
Presidente, senhor Antônio Fernandes (popular Capivara), VicePresidente, senhor Ideraldo Luiz Darienso, 1º Secretário,
senhor Claudemir Antonio Menin, e 2º Secretário, senhor
Gilmar João Leising.

A CÂMARA
O Vereador mais votado na Primeira Legislatura foi o
senhor Antônio Fernandes (popular Capivara). O mestre da
primeira sessão
cerimonial de posse, o senhor Joaquim
Schmoeller.
A Câmara Municipal não tinha a sua sede própria, e
trabalhou os primeiros dois meses,
Salão de Baile
localizado rua Mato Grosso do Sul , depois passou a
exercer suas funções no antigo Salão alugado localizado
na rua Travessa Toledo, e mudou para a sua sede
improvisada de madeira no mês de maio de 1993, na
Avenida Comendador Luiz Meneghel, nº 447, centro, onde
permaneceu até novembro do ano de 2004, quando se
instalou na sua sede própria, que era ao lado da antiga
Câmara Municipal.
O Presidente da Câmara na inauguração da sede própria,
era o senhor Silas da Silva.

A CÂMARA
A denominação do Plenário se deu no dia 20 de maio
do ano 2014, passando a ser Orlando Barbosa de Faria
(In Memoriam), através da Resolução nº 001/2014.
A Câmara Municipal de Nova Bandeirantes, Estado de
Mato Grosso, se reuniu em caráter Extraordinário e
Solene no dia 15/12/1993, onde aprovou a Lei
Orgânica do Município.
O Regimento Interno da Câmara foi redigido, e votado
no dia 15 de dezembro do ano de mil novecentos e
noventa e oito, portanto no período de 1993, até
1998, a Câmara seguia o Regimento Interno da
Câmara do Município Mãe (Alta Floresta/MT).

FUNÇÕES
A Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições
de fiscalização externa, financeira e orçamentária, de
controle e de assessoramento dos atos do Executivo e
prática de atos da administração interna.
A função legislativa consiste em deliberar por meio de
emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis
ordinárias, decretos legislativos e resoluções sobre as
matérias de competência do Município.
A função de fiscalização externa é exercida com o
auxílio
do
Tribunal
de
Contas
do
Estado,
compreendendo:
a) apreciação das contas do exercício financeiro,
apresentadas pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara;
b) acompanhamento das atividades financeiras do
Município.
A função de assessoramento consiste em sugerir
medidas de interesse público ao Executivo, mediante
indicações.

PLENÁRIO
I - Elaborar Leis e Resoluções;
II - sugerir ao Prefeito e aos Governos do Estado e da
União medidas convenientes ao interesse do
Município;
III - elaborar e modificar o Regimento Interno;
IV - eleger os membros da Mesa e das Comissões
Permanentes e constituir as Comissões Especiais;

PLENÁRIO
V - apreciar o veto do Prefeito;
VI - discutir e votar o Plano Plurianual a Lei de Diretrizes
Orçamentária, e Orçamento Anual;
VII - autorizar a abertura de créditos adicionais;
VIII - tomar e julgar as contas do Prefeito, no prazo de
sessenta dias após o recebimento do parecer prévio do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
IX - autorizar
municipais;

empréstimos,

subvenções

e

concessões

PLENÁRIO
X - autorizar a venda, permuta e doação de bens do
Município;
XI - autorizar a realização de convênios e consórcios;
XII - aprovar o Plano Diretor do Município;
XIII - isentar de impostos e perdoar a dívida ativa nos
casos expressos em Lei;
XIV - deliberar sobre pedidos de licença do Prefeito e
dos Vereadores;
XV - fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos
Secretários, do Presidente da Câmara e dos Vereadores;
XVI - formular representação junto às autoridades
Federais e Estaduais;
XVII - julgar os recursos administrativos e atos do
Presidente da Câmara;
XVIII - autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo
quando se tratar de doação sem encargo, não se
considerando como tal a simples destinação específica
do bem;

PLENÁRIO
XIX - autorizar a alteração da denominação de próprios
e logradouros municipais;
XX - criar, alterar, extinguir cargos públicos e fixar os
respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da
Câmara; XXI - organizar os serviços administrativos da
Câmara;
XXII - dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, quando
eleitos; conhecer de sua renúncia e afastá-los
definitivamente do exercício do cargo;
XXIII - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e
aos Vereadores, para afastamento do cargo;
XXIV - autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço,
ausentar-se do Município por mais de quinze dias e do
país por qualquer tempo;
XXV - apresentar proposta de representação referente à
inconstitucionalidade de Lei ou ato municipal; XXVI solicitar ao Estado a intervenção do Município nos
casos previstos na Constituição Estadual;

PLENÁRIO
XXVII - solicitar ao Prefeito informações sobre fatos relacionados
com matéria legislativa em trâmite ou sobre fatos sujeitos à
fiscalização da Câmara;
XXVIII - convocar Secretários Municipais para prestar informações
sobre assuntos previamente determinado em matéria de sua
competência; XXIX - deliberar mediante resolução sobre assuntos
de sua economia interna e nos demais casos de sua competência
privativa, por meio de Decreto Legislativo;
XXX- conceder título de Cidadão Honorário ou qualquer outra
honraria ou homenagem a pessoa que reconhecidamente tenha
prestado serviço ao Município, mediante Decreto Legislativo,
aprovado pelo voto de dois terços de seus membros;
XXXI - deliberar sobre concessões de direito real de uso de bens
do Município;
XXXII - votar a Lei Orgânica, bem como emendá-la;
XXXIII - processar e julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os
Vereadores
nas
infrações
político-administrativas
e
descumprimento das normas municipais, aplicando-lhes as
sanções previstas nessas normas, observado o processo previsto
na Lei Municipal específica. Na falta de lei específica, aplicar-se á
o Decreto-Lei nº. 201, de 27 de fevereiro de 1967, e,
subsidiariamente a legislação processual civil e penal.
XXXIV - decidir sobre afastamento temporário do Prefeito, VicePrefeito e Vereadores, em casos de instauração de procedimentos
investigatórios em desfavor dos mesmos.

SESSÕES
As sessões da Câmara se realizam no Plenário, podendo com
autorização da Mesa Diretora se realizar a sessão Itinerante será
considerada ordinária para os efeitos deste Regimento, e da Lei
Orgânica Municipal, e, deverá ser marcada com a antecedência
mínima de 15 dias, e, previamente divulgada em todos os meios de
comunicação local, (Rádio, Jornal, TV), isso para que a população
possa dela participar.
Horário das sessões plenárias: Segundas -feiras, às 19:00hs ,
podendo ser alterado.
SESSÕES ORDINÁRIAS
A sessões ordinárias são aquelas realizadas em dias e horários
determinados, cujo calendário será elaborado pela Mesa Diretora e
levado ao conhecimento público no início de cada Sessão
Legislativa.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Prefeito
Municipal, pelo Presidente ou por deliberação da Câmara, a
requerimento da maioria de seus membros, em casos de interesse
público relevante ou extrema urgência, justificado o motivo
SESSÃO SECRETA
A Câmara realizará Sessões Secretas por deliberação tomada pela
maioria de dois terços de seus membros, quando ocorrer motivo
relevante de preservação de decoro parlamentar
SESSÃO SOLENE
As Sessões Solenes ou Comemorativas serão convocadas pelo
Presidente ou por deliberação da Câmara para fim específico que
lhes for determinado

COMPOSIÇÃO
A Câmara Municipal de Nova Bandeirantes
(nove) vereadores.

– MT, conta com 9

Sendo quatro integrantes da Mesa Diretora, que dirige os
trabalhos a cada dois anos consecutivos, com a seguinte
composição:
Presidente;
secretário.

Vice

presidente;

Primeiro

secretário;

Segundo

As Comissões Permanentes refletem a organização e a atividade
político- administrativa, econômica e social do Município, e são
denominadas:
I - Legislação, Justiça e Redação Final;
II - Finanças e Orçamentos;
III - Obras e Serviços Públicos;
IV - De Educação, Saúde e Assistência.

COMISSÕES
TEMPORÁRIAS

Comissões temporárias são as constituídas com finalidades
especiais e se extinguem com o término da legislatura ou antes
dele, quando esgotado os prazos ou quando atingidos os fins para
quais foram constituídas, podendo ser:
I - Comissão de Representação;
II – Comissão Especial de Inquérito.

EXPEDIENTE

As inscrições dos oradores para o Expediente serão
feitas em livro especial do próprio punho pelo primeiro
secretário
Os Vereadores inscritos terão a palavra pelo prazo
máximo de trinta minutos, para tratar de assuntos de
interesse público

PROPOSIÇÕES

As proposições poderão consistir em:
a) Proposta de emenda à Lei Orgânica;
b) Projetos de Lei;
c) Projetos de Lei complementar;
d) Projeto de Decreto Legislativo;
e) Projeto de Resolução;
f) Indicações;
g) Requerimentos;
h) Substitutivos;
i) Emendas ou Subemendas;
j) Pareceres;
k) Vetos;
l) Moções;
m) Recursos;
n) Relatório de Comissão Especial;

SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
A câmara possui autonomia funcional, administrativa e financeira.
Os serviços administrativos da Câmara são realizados pelos
servidores.
O quadro de servidores é regido pela Lei n° 851/2014, que
estrutura o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos e pela Lei n°
111/1097 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores públicos
municipais de Nova Bandeirantes – MT.
QUANTIDADE

CARGO

PROVIMENTO

01

Secretaria
Administração

Efetivo

02

Secretaria
Finanças

Efetivo

03

Contadora

Efetivo

04

Controlador
Interno

Efetivo

05

Procuradora
Jurídica

Efetivo

06

Assessor
Comunicação

Efetivo

07

Responsável
pelaOuvidoria

Efetivo

08

Chefe
deGabinete

Comissionado

OUVIDORIA
O que é esse serviço?
O papel da ouvidoria é servir de canal de comunicação entre o
Poder Legislativo e a sociedade, deste modo fortalecendo a
democracia e a participação do cidadão.
A ouvidoria da Câmara Municipal de Nova Bandeirantes – MT é um
importante Instrumento de Controle Social e Transparência.
Ao receber as manifestações a mesma, examina, interpreta,
organiza e encaminha para o setor competente ou responde
diretamente quando for assunto de sua competência.
A ouvidoria responderá ao cidadão, transformando os atendimentos
em indicadores qualitativos e quantitativos.
No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no § 5º do
art. 10 da Lei 13.460/2017, respeitada a legislação específica de
sigilo e proteção de dados, poderá a administração pública ou sua
ouvidoria requerer meio de certificação da identidade do usuário.
A identificação do requerente é informação pessoal protegida com
restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011.
Em nenhuma hipótese, será recusado o recebimento de
manifestações formuladas nos termos da Lei 13.460/2017, sob pena
de responsabilidade do agente público.
A Ouvidoria pública é uma ferramenta de gestão importante para o
Legislativo, garantindo o exercício da cidadania por meio do acesso
do cidadão, garantindo o espaço para: DENÚNCIA, ELOGIO,
RECLAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E SUGESTÃO

CANAIS

DE

ATENDIMENTO

O que é esse serviço?
O papel da ouvidoria é servir de canal de comunicação entre o
Poder Legislativo e a sociedade, deste modo fortalecendo a
democracia e a participação do cidadão.
A ouvidoria da Câmara Municipal de Nova Bandeirantes – MT é um
importante Instrumento de Controle Social e Transparência.
Ao receber as manifestações a mesma, examina, interpreta,
organiza e encaminha para o setor competente ou responde
diretamente quando for assunto de sua competência.
A ouvidoria responderá ao cidadão, transformando os atendimentos
em indicadores qualitativos e quantitativos.

CONTATOS
O que é esse serviço?
Serviços realizados por meio de ofício ou quando
presencialmente através do preenchimento de formulário
de solicitação apresentado na ouvidoria da Câmara,
através do Email; cmnband@hotmail.com ouvidoria link
ouvidoria@camaranovabandeirantes.mt.gov.br no site da
Câmara Municipal www.camaranovabandeirantes.mt.gov.br
e presencialmente na ouvidoria da Câmara Municipal, Nova
Bandeirantes –MT .

Telefone: 0800 647 5025
Acesso a Ouvidoria:
https://www.camaranovabandeirantes.mt.gov.br/Transparencia/Ouvi
doria/Informacao/
E-mail ouvidoria: ouvidoria@camaranovabandeirantes.mt.gov,br
E-mail geral Câmara: cmnband@hotmail.com
Site: www.camaranovabandeirantes.mt.gov.br
Facebook: https://www.facebook.com/cmnband

Acompanhe as sessões da Câmara pelo Facebook, todas as segundas
a partir das 19h00

GALERIA
A Câmara

Nosso Município

Nossa Economia

