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Ofício nº 130/PJ/2019                                   Barroso, 05 de setembro de 2019. 

 

Exmo. Sr. Presidente, 

 

Encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, o Projeto 

de Lei COMPLEMENTAR N.º 148, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, que Dispõe 

sobre a criação da Ouvidoria na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal 

de Barroso instituída pela Lei Complementar nº 2.737 de 02 de fevereiro de 

2017, e dá outras providências. 

O projeto de Lei se faz necessário, tendo que com o advento da Lei n.º 13.460 
de 26 de junho de 2017, todos os município ficaram obrigados a criar em suas 
estruturas as ouvidoras, conforme cópia da Lei em anexo. 

Assim, segue o projeto de lei em epígrafe, criando o cargo de ouvidor, 

instituindo a ouvidoria municipal.  

 

Na oportunidade informamos que a criação do referido cargo não terá impacto 

financeiro, uma vez que o Município procurará preencher o cargo, 

preferencialmente com um servidor efetivo, já existente nos seus quadros, uma 

vez o município está com o alerta do tribunal de contas quanto ao limite 

prudencial com o gasto de pessoal, não podendo fazer novas contratações. 

 

Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei para apreciação dos 
Vereadores desta Casa de Leis. 

 

 
 

 
 

 
Reinaldo Aparecida Fonseca 

Prefeito Municipal 
 

 

 
 

 
Exmo. Senhor 
Eduardo Ferreira Pinto 

DD. Presidente da Câmara Municipal 
Barroso/MG 
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LEI COMPLEMENTAR N.º 148, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre a criação da Ouvidoria 

na Estrutura Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Barroso 

instituída pela Lei Complementar nº 

2.737 de 02 de fevereiro de 2017, e dá 

outras providências 

 

A Câmara Municipal de Barroso aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a 

seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica criada a Ouvidoria na Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Barroso, instituída pela Lei Complementar nº 2.737, de 01 de 

fevereiro de 2017, como órgão subordinado diretamente ao Prefeito Municipal e 

como um canal de comunicação entre o usuário do serviço público e o Poder 

Público. 

 

Art. 2º - Compete à Ouvidoria: 
I -promover a coparticipação da sociedade na missão de controlar a 

Administração Pública, garantindo maior transparência das ações do 

Município;  

II -receber, registrar e analisar as sugestões, reclamações, críticas, elogios, 

informações e esclarecimentos a respeito dos serviços prestados pelo Município, 

propondo ao Prefeito Municipal as medidas cabíveis;  

III - responder ao cidadão e aos demais interessados, ágil e objetivamente, os 

resultados das demandas encaminhadas à Ouvidoria, incluídas as providências 

adotadas;  

IV -requisitar as instalações físicas e os meios de comunicação eletrônica, 

postal e telefônica necessários ao funcionamento da Ouvidoria;  

V -manter controle, acompanhar e requisitar das unidades competentes 

informações sobre as providências adotadas quanto às demandas registradas 

na Ouvidoria;  

VI -manter sistema informatizado específico, com banco de dados atualizado, 

que deverá conter os registros das demandas, as repostas fornecidas à 

Ouvidoria pelos diversos setores do Município e pela própria Ouvidoria aos 

demandantes;  

VII - propor a realização de seminários e cursos sobre assuntos relativos ao 

controle social, tendo em vista as demandas recebidas;  
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VIII - divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria, os resultados alcançados, 

as formas de acesso, além de sua importância como instrumento de controle 

social. 

 

Art. 3º - Para atender ao disposto no art. 1º desta Lei, fica criado o seguinte 

cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 

do Poder Executivo Municipal: 

 

N.º de Vagas Cargo 
Carga Horária 

Semanal 

Escolaridade 

Mínima 

Padrão 

Remuneratório 

Valor 

01 Ouvidor 40 horas Ensino Médio Acessor V R$ 1.285,00  

 

Art. 4º - O cargo de provimento em comissão de Ouvidor deverá ser preenchido 

preferencialmente por servidor efetivo, com conhecimentos técnicos em gestão 

pública municipal. 

 

Art. 5º - Compete ao Ouvidor: 

I -dirigir a Ouvidoria, coordenando e orientando a execução das ações relativas 

ao exercício de sua competência, de forma a assegurar uniformidade, eficiência 

e qualidade dos serviços prestados;  

II -elaborar os planos de gestão e das ações da Ouvidoria;  

III - realizar intercâmbio de informações e procedimentos com os diversos 

órgãos de controle; 

IV -requisitar e acompanhar junto aos órgãos do Município, as informações e 

providências acerca das demandas registradas na Ouvidoria, no limite de sua 

competência;  

V -acompanhar os processos de desenvolvimento e implantação de sistemas 

informatizados  

pertinentes às atividades da Ouvidoria;  

VI -propor ao Prefeito Municipal medidas que objetivem corrigir ou evitar a 

ocorrência de falhas no exercício das atribuições do Município, visando ao 

aprimoramento dos serviços prestados;  

VII - solicitar ao Prefeito Municipal a capacitação dos servidores que estiverem 

atuando na Ouvidoria;  

VIII - propor ao Prefeito Municipal o arquivamento das demandas que não 

estejam devidamente formalizadas e fundamentadas ou que versem sobre 

matéria não afeta à competência do Município, observado o prazo a que se 

refere o art. 14desta lei;  
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IX -encaminhar ao Prefeito Municipal, anualmente, relatório gerencial das 

atividades da Ouvidoria;  

X -exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

 

Art. 6º - O Município poderá utilizar servidores efetivos do seu quadro de 

pessoal para realizar serviços administrativos indispensáveis ao funcionamento 

da Ouvidoria, desde que as atribuições sejam compatíveis ao cargo de origem. 

Parágrafo Único - Os servidores efetivos previstos neste artigo deverão possuir 

conhecimentos técnicos em gestão pública municipal. 

 

Art. 7º - Compete ao pessoal administrativo da Ouvidoria em conjunto com o 

Ouvidor: 

I -ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta 

e Indireta,objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao 

cidadão, voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços públicos da 

Prefeitura Municipal; 

II -viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, a fim de possibilitar 

respostas a problemas no tempo mais rápido possível; 

III - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos 

cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos diversos 

órgãos da Prefeitura Municipal; 

IV -encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura Municipal, as manifestações 

dos cidadãos, acompanhando as providências adotadas para fins de solucionar 

os problemas apontados, garantindo o retorno aos interessados; 

V -elaborar pesquisas de satisfação dos usuários dos diversos serviços 

prestados pelos órgãos da Prefeitura Municipal; 

VI -apoiar tecnicamente e atuar com os diversos órgãos da Administração 

Direta e Indireta, visando à solução dos problemas apontados pelos cidadãos; 

VII - produzir relatórios que expressem expectativas, demandas e nível de 

satisfação da sociedade e sugerir as mudanças necessárias, a partir da análise 

e interpretação das manifestações recebidas; 

VIII - recomendar a instauração de procedimentos administrativos para exame 

técnico das questões e a adoção de medidas necessárias para a adequada 

prestação de serviço público, quando for o caso; 

IX - contribuir para a disseminação de formas de participação popular no 

acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pela Prefeitura 

Municipal; 

X -acompanhar os processos de desenvolvimento e implantação de sistemas 

informatizados pertinentes às atividades da Ouvidoria; 
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XI - aconselhar o interessado a dirigir-se à autoridade competente quando for o 

caso; 

XII - resguardar o sigilo referente às informações levadas ao seu conhecimento, 

no exercício de suas funções; 

XIII - divulgar, através dos diversos canais de comunicação da Prefeitura 

Municipal, o trabalho realizado pela Ouvidoria, assim como informações e 

orientações que considerar necessárias ao desenvolvimento de suas ações; 

XIV - elaborar relatórios pertinentes às atividades da Ouvidoria; 

XV -realizar os serviços administrativos indispensáveis ao funcionamento da 

Ouvidoria; 

XVI - elaborar, juntamente com o Ouvidor, o Plano Anual da Ouvidoria, 

monitorando o cumprimento das metas estabelecidas, propondo ajustes e 

avaliando resultados por meio de indicadores de desempenho; 

XVII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

 

Art. 8º - No exercício de sua competência, observados os princípios da 

informalidade e da celeridade, a Ouvidoria poderá requisitar esclarecimentos e 

documentos sobre os fatos noticiados pelos cidadãos:  

I -pessoalmente;  

II -por telefone;  

III - por meio eletrônico; e/ou  

IV -por ofício. 

 

Art. 9º - A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, 

observado o prazo de trinta (30) dias, prorrogável de forma justificada uma 

única vez, por igual período.  

Parágrafo Único -Os diversos órgãos do Município prestarão as informações 

requisitadas pela Ouvidoria em até quinze (15) dias úteis, permitida a 

prorrogação por uma única vez, por igual período, desde que devidamente 

formalizada e motivada. 

 

Art. 10 - As demandas de competência da Ouvidoria constituem-se em:  

I -críticas ou reclamações, manifestações de desagrado ou protestos sobre ação 

ou omissão do poder público; 

II -sugestões que visem à melhoria na prestação de serviços pelo Município;  

III - elogios e demonstrações de reconhecimento, apreço ou satisfação em face 

do serviço prestado pelo Município;  

V -solicitação de informações públicas; 

VI-comunicação de ato ilícito praticado por agentes públicos. 
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Art. 11 - Para a apresentação de demandas, as comunicações com a Ouvidoria 

poderão ser realizadas pelos seguintes meios:  

I -correspondência remetida por via postal ou fac-símile;  

II -via telefônica, caso em que o conteúdo da comunicação poderá ser gravado e 

reduzido a termo;  

III - pelo e-mail ouvidoria@barroso.mg.gov.br ou por meio do site, no portal do 

Município na Internet http://www.barroso.mg.gov.br;  

IV-pessoalmente, caso em que a demanda será apresentada por escrito ou 

reduzida a termo;  

V-sistema informatizado, a ser disponibilizado no portal do Município, na 

Internet, no portal do Município na Internet http://www.barroso.mg.gov.br;  

 

Art. 12 - O sigilo da autoria da demanda poderá ser resguardado quando 

solicitado pelo autor, em virtude da relevância e particularidade do caso. 

§ 1º -As manifestações registradas de maneira anônima serão consideradas 

Comunicação de ato, não sendo possível o seu acompanhamento pelo 

denunciante.  

§ 2º -O autor que desejar acompanhar o andamento da sua manifestação e 

receber uma resposta do órgão, deverá identifique-se. 

 

Art. 13 - Todas as demandas encaminhadas à Ouvidoria serão registradas em 

sistema informatizado de gerenciamento de dados, quando receberão 

numeração própria para acompanhamento da tramitação.  

§ 1º - O sistema deverá possibilitar a emissão de relatórios gerenciais e de 

controle de prazos, além das demandas próprias da Ouvidoria.  

§ 2º - O portal do Município na Internet deverá conter, em destaque, ícone de 

identificação visual específico para a Ouvidoria.  

§ 3º - Os sistemas informatizados do Município deverão contemplar a 

Ouvidoria, no que couber, e integrá-la às rotinas eletrônicas.  

 

Art. 14 - As demandas insuficientemente formuladas poderão ser 

complementadas pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da 

ciência, sob pena de arquivamento.  

Parágrafo único - Para recebimento e processamento da demanda deverão ser 

observadas as  

seguintes condições:  

I -referir-se a matéria de competência da Ouvidoria nos termos do art. 10 desta 

lei;  

mailto:ouvidoria@barroso.mg.gov.br
http://www.barroso.mg.gov.br/
http://www.barroso.mg.gov.br/
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II -ser apresentada com clareza, contendo informações sobre a autoria, o fato e 

as circunstâncias;  

III - conter nome e endereço completos do autor, bem como sua qualificação.  

 

Art. 15 - Ao receber demanda que requeira ação imediata, de caráter 

emergencial, e/ou que  

represente grave risco ao erário, a Ouvidoria fará comunicação direta ao 

Prefeito Municipal para as providências necessárias. 

 

Art. 16 - O autor não ficará sujeito a nenhuma sanção administrativa no 

âmbito municipal em decorrência da demanda, salvo em caso de comprovada 

má-fé.  

 

Art. 17 - É considerada demanda concluída aquela em que o autor recebeu 

resposta fundamentada de modo a permitir seu encerramento.  

 

Art. 18 - Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir o programa objeto 

desta lei, no Plano Plurianual para o período de 2018/2021, instituído pela Lei 
Municipal n.º 2808 de 29/12/2017 e na Lei Municipal n.º 2.834 de 
03/07/2018, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o presente 

exercício. 
 
Art. 19 - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais dos exercícios 

seguintes, dotações orçamentárias suficientes para garantir o cumprimento dos 

objetivos da presente lei. 

 

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por decreto, no que 

couber, a referida lei. 

 

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Barroso, 05 de setembro de 2019. 

 

 

Reinaldo Aparecida Fonseca 

                                           Prefeito Municipal 

 


