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MENSAGEM RESOLUÇÃO N°003 DE 09 DE JULHO DE 2019. 

 

 

 

MENSAGEM DO PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
Senhores Vereadores: 

 

Temos a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossas Senhorias, a Resolução Nº 003/2019, de 09 de julho de 

2019, em anexo, que dispõe sobre a criação, organização e 

funcionamento da ouvidoria parlamentar municipal na Câmara 

Municipal de Vereadores de Riqueza/SC. 

   

  Em atendimento ao que preconiza a Lei Federal nº 

13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre participação, 

proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos 

da administração pública, entrando em vigor para Municípios 

até cem mil habitantes em junho de 2019. 

 

Ao submeter a Resolução à apreciação desta Egrégia 

Casa, estamos certos que os Senhores Vereadores saberão 

aperfeiçoá-lo e reconhecer o grau de prioridade à sua 

aprovação. 

 
Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossas 

Senhorias os protestos de elevado apreço e distinta 

consideração.  

 

    

Riqueza/SC, 09 de julho de 2019. 

 

 

 

Ernani Ernzen 

Presidente do Legislativo Municipal 
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RESOLUÇÃO N° 003 DE 09 DE JULHO DE 2019. 
 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA PARLAMENTAR 
MUNICIPAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE RIQUEZA/SC. 

  

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE RIQUEZA/SC, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APRESENTA 
AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, a RESOLUÇÃO LEGISLATIVO N° 
003/2019 NOS SEGUINTES TERMOS: 

 
 Art. 1º Fica criada a Ouvidoria parlamentar 

municipal na Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza/SC, com 
finalidade de estabelecer um elo de ligação entre o cidadão e 
o Poder Legislativo Municipal, atuando como receptor das 
demandas. 

 
Parágrafo único. Entende-se como objetivos da 

ouvidoria, os seguintes: 

 

I - Assegurar de modo permanente e eficaz, a 

preservação dos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência dos atos do Poder 

Legislativo Municipal, inclusive entidades privadas de 

qualquer natureza que operem com recursos públicos, na 

prestação ou disponibilização de serviços à população; 

II - Democratizar o acesso da população ao poder 

público, tornando a administração mais transparente e eficaz, 

através do contato direto com o cidadão, expandindo a sua 

capacidade de fiscalizar e avaliar as ações de governo; 

III - Resgatar a imagem do servidor público, atuando 

sobre o grau de utilização e satisfação dos serviços públicos 

na busca da qualidade total, da ética e do respeito; 

IV - Buscar a real parceria entre aquele que serve 

o público e o destinatário final da ação do governo: o cidadão; 

V - Tratar de assuntos diversos, prestando todas as 

informações ao cidadão de forma clara e objetiva e dentro de 

um prazo razoável. 

 

Art. 2º A Ouvidoria Parlamentar Municipal é um órgão 
de interlocução entre a Câmara Municipal e a sociedade, 
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constituindo-se em um canal aberto para o recebimento de 

solicitações, pedidos de informação, reclamações, sugestões e 

quaisquer outros encaminhamentos da sociedade, desde que 

relacionados à Câmara Municipal. 

 

Art. 3º Compete a Ouvidoria Parlamentar Municipal: 

I – Receber, analisar e encaminhar aos órgãos 

competentes as manifestações da sociedade que lhe forem 

dirigidas, em especial aquelas sobre: 

a) Violação ou qualquer forma de discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; 

b) Ilegalidades, atos de improbidade administrativa 

e abuso de poder; 

c) Mal funcionamento dos serviços legislativos e 

administrativos da Câmara Municipal; 

II – Dar prosseguimento às manifestações recebidas; 

III – Informar o cidadão ou entidade qual o órgão a 
que deverá dirigir-se, quando manifestações não forem de 

competência da Ouvidoria Parlamentar Municipal; 

IV – Organizar os mecanismos e canais de acesso dos 
interessados à Ouvidoria Parlamentar Municipal; 

V – Facilitar o amplo acesso do usuário aos serviços 

da Ouvidoria, simplificando seus procedimentos e orientando os 

cidadãos sobre os meios de formalização das mensagens a serem 

encaminhadas à Ouvidoria Parlamentar Municipal; 

VI – Auxiliar a Mesa Diretora na tomada de medidas 
para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos 

constatados; 

VII – Auxiliar a Mesa Diretora na tomada de medidas 

necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e 

administrativos; 

VIII – Acompanhar as manifestações encaminhadas pela 

sociedade civil à Câmara Municipal; 

IX – Conhecer as opiniões e necessidades da sociedade 

para sugerir à Câmara Municipal as mudanças por ela almejadas; 

X – Auxiliar na divulgação dos trabalhos da Câmara 

Municipal, dando conhecimento aos cidadãos dos canais de 
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comunicação e dos mecanismos de participação disponíveis; 

 

Art. 4º O relatório de gestão deverá indicar, ao 

menos:  

 

I - O número de manifestações recebidas no ano;  

II - Os motivos das manifestações;  

III - A análise dos pontos recorrentes; e  

IV - As providências adotadas pela administração 

pública nas soluções apresentadas.  

Parágrafo único – O relatório de gestão de que trata 

o inciso IV do artigo anterior será:  

I - Encaminhado à autoridade máxima do órgão a que 

pertence a unidade de ouvidoria; e 

II - Disponibilizado integralmente na internet. 

 

Art. 5º A Ouvidoria Parlamentar do Município será 

dirigida por um servidor efetivo do quadro de funcionários da 

Câmara Municipal, designado por decreto pela Presidência. 

 

Art. 6º O Sistema de Ouvidoria Parlamentar do 

Município - e-OUV, disponibilizado pela Controladoria Geral da 

União, disponível no site oficial da Câmara Municipal de 

Vereadores de Riqueza integra a ouvidoria municipal e é 

considerado o canal de comunicação via internet para a gestão 

das manifestações, como receber pedidos de informação, 

sugestões, denúncias, elogios ou reclamações. 

 

Art. 7º A Ouvidoria Parlamentar Municipal responderá 

em até 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, as 

mensagens que lhe forem enviadas, sendo que esse prazo será de 

45 (quarenta e cinco) dias, quando a demanda necessitar de 

encaminhamentos ou respostas de outros órgãos. Admitir-se-á 

prorrogação desse prazo, de forma justificada uma única vez, 

por igual período, quando a complexidade do caso assim o exigir. 

 

Art. 8º Caso a manifestação seja uma denúncia não 

cabe à Ouvidoria Parlamentar proceder à sua apuração, apenas 

verificar se apresenta os requisitos mínimos de 
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admissibilidade (ato ilícito ou ilegítimo, identificação do 

agente e informações mínimas necessárias à apuração dos fatos).  

Parágrafo Único. Constatada a existência dos 

requisitos mínimos de admissibilidade, a Ouvidoria Parlamentar 

encaminhará a denúncia para o órgão competente iniciar uma 

investigação.  

 

Art. 9º Manifestações sem os requisitos mínimos de 

admissibilidade serão arquivadas e informado motivo do 

arquivamento ao cidadão, no prazo de 60 dias. 

 

Art. 10. Não está compreendido no direito de acesso 

à informação aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado ou violem a intimidade, a 

honra, a imagem ou vida privada das pessoas. 

 

Art. 11.  As situações imprevistas, de caráter 

excepcional, serão avaliadas e decididas pela Mesa Diretora. 

 

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação.  

  

Riqueza/SC, aos 09 de Julho de 2019. 

 

 

Ernani Ernzen 

Presidente do Legislativo Municipal 

 

 

 

 


