LEI MUNICIPAL Nº 723/2019

“INSTITUI, REGULAMENTA E DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO
DA OUVIDORIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS
MISSÕES.”

ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de São Pedro das Missões,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica ins tuída a Ouvidoria no âmbito do Município de São Pedro das Missões, que será
subordinada à Secretaria Municipal de Administração e funcionará conforme disposto nesta Lei.
§ 1º As disposições desta Lei aplicam-se à administração pública direta e indireta do Município.
§ 2º Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta Lei aos serviços públicos prestados por
par culares.
§ 3º Para os ﬁns desta Lei, consideram-se:
I - usuário: pessoa sica ou jurídica que se beneﬁcia ou u liza, efe va ou potencialmente, de
serviço público;
II - serviço público: a vidade administra va ou de prestação direta ou indireta de bens ou
serviços à população, exercida por órgãos ou en dades da administração pública;
III - administração pública: órgão ou en dade integrante da administração pública de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Advocacia Pública e a
Defensoria Pública;
IV - agente público: quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração; e
V - manifestações: reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de
usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes
públicos na prestação e ﬁscalização de tais serviços.
§ 4º A aplicação desta Lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto na Lei de Acesso
à Informações - Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 2º A Ouvidoria é o órgão responsável, de forma prioritária, pelo tratamento das reclamações e
denúncias rela vas à prestação dos serviços públicos da administração pública municipal direta e
indireta, bem como das en dades privadas de qualquer natureza que operem com recursos
públicos, na prestação de serviços à população, conforme o inc. I do § 3º do art. 37 da Cons tuição
Federal, podendo, ainda, receber sugestões e elogios.

Art. 3º A Ouvidoria do Município de São Pedro das Missões tem as seguintes atribuições:
I - receber e apurar denúncias, reclamações, crí cas e pedidos de informação sobre atos
considerados ilegais comissivos ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que
contrariem o interesse público, pra cados por servidores públicos do Município São Pedro das
Missões ou agentes públicos;
II - diligenciar junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de
informações e esclarecimentos sobre atos pra cados ou de sua responsabilidade, objeto de
reclamações ou pedidos de informações, na forma do inc. I deste ar go;
III - cobrar respostas coerentes das unidades a respeito das manifestações a eles encaminhados e
levar ao conhecimento da direção do órgão ou en dade os eventuais descumprimentos;
IV - manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua
fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;
V - informar ao usuário as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os
casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
VI - elaborar e publicar, mensalmente, relatório de suas a vidades e avaliação da qualidade dos
serviços públicos municipais;
VII - encaminhar relatório mensalmente de suas a vidades ao Prefeito;
VIII - realizar ou apoiar inicia vas de cursos, seminários, encontros, debates, pesquisas e
treinamento que tratam sobre temas da Ouvidoria;
IX - comunicar ao órgão da administração direta e indireta competente para a apuração de todo
e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de
suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação rela va às reclamações, denúncias e
representações recebidas;
X - resguardar o sigilo das informações, mantendo atualizado arquivo de documentação rela va
às reclamações, denúncias e representações recebidas;
XI - atender o usuário de forma adequada, observando os princípios da regularidade,
con nuidade, efe vidade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia; e
XII - garan r respostas conclusivas aos usuários.
Parágrafo único. Não serão objeto de apreciação, por parte da Administração Municipal, por
intermédio do serviço de ouvidoria, as questões pendentes de decisão judicial.
CAPÍTULO II - DO PROCEDIMENTO DA OUVIDORIA
Art. 4º São direitos básicos do usuário:
I - par cipar do acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços;
II - obter e u lizar os serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem
discriminação;
III - acessar e obter informações rela vas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de
dados, observado o disposto no inc. X do caput do art. 5º da Cons tuição Federal e na Lei nº
12.527 de 18 de novembro de 2011;
IV - proteger informações pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011; e
V - atuar de forma integrada e sistêmica na expedição de atestados, cer dões e documentos
comprobatórios de regularidade.

Art. 5º Será assegurada ao usuário a obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais
de prestação do serviço e na internet por meio do site oﬁcial da Prefeitura Municipal,
especialmente sobre:
I - o horário de funcionamento das unidades administra vas;
II - os serviços prestados pelo órgão ou en dade, sua localização exata e a indicação do setor
responsável pelo atendimento ao público;
III - o acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações;
IV - a situação da tramitação dos processos administra vos em que ﬁgure como interessado; e
V - o valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a
compreensão exata da extensão do serviço prestado.
Art. 6º São deveres do usuário:
I - u lizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé;
II - prestar as informações per nentes ao serviço prestado quando solicitadas;
III - colaborar para a adequada prestação do serviço; e
IV - preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhe são prestados os serviços de
que trata esta Lei.
Art. 7º As manifestações dos usuários observarão os princípios da eﬁciência e da celeridade,
visando a sua efe va resolução, especialmente sobre:
I - recepção da manifestação no canal de atendimento adequado;
II - emissão de comprovante de recebimento da manifestação com o número de protocolo;
III - análise e obtenção de informações, quando necessário;
IV - acompanhamento do pedido pela internet;
V - decisão administra va ﬁnal;
VI - ciência ao usuário, e
VII - sa sfação do usuário.
Art. 8º As manifestações recebidas pela Ouvidoria serão encaminhadas às unidades envolvidas
para que possam:
I - no caso de reclamações: explicar o fato, corrigi-lo ou não reconhecê-lo como verdadeiro;
II - no caso de denúncias: receber, examinar e encaminhar às unidades administra vas
competentes do órgão ou en dade;
III - no caso de sugestões: adotá-las, estudá-las ou jus ﬁcar a impossibilidade de sua adoção;
IV - no caso de consultas: responder às questões dos solicitantes; e
V - no caso de elogios: conhecer os aspectos posi vos e admirados da a vidade ou do trabalho.
Parágrafo único. Em se tratando as manifestações de denúncias e reclamações referentes aos
dirigentes, servidores ou a vidades e serviços prestados pelo órgão ou en dade, a Ouvidoria dará
o devido encaminhamento aos órgãos de controle e de correição, no âmbito ins tucional para
adoção das medidas cabíveis.
Art. 9º O não cumprimento do disposto do art. 8º desta Lei sujeitará o dirigente de órgão ou
en dade, setor ou servidor à apuração de sua responsabilidade, por meio dos procedimentos
administra vos per nentes.

Art. 10. A manifestação do usuário poderá ser apresentada nos seguintes canais de comunicação:
I - por meio de formulário eletrônico, disponível no Sistema de Ouvidoria;
II- por correspondência enviada para o endereço da Ouvidoria;
III - no local de funcionamento da Ouvidoria, mediante atendimento presencial;
IV - mediante depósito nas urnas coletoras, que estarão disponíveis nos locais onde funcionam
os mais diversos órgãos e departamentos da Administração Pública Municipal;
V- por telefone.
Art. 11. A iden ﬁcação completa do usuário não é obrigatória, mas é desejável na medida em que
contribui com a instrução das manifestações.
§ 1º O anonimato será garan do quando solicitado, nos termos da Lei.
§ 2º A iden ﬁcação do usuário seguirá a seguinte denominação:
I - iden ﬁcada: quando o cidadão informa um meio de contato e autoriza sua iden ﬁcação;
II - sigilosa: quando o cidadão informa um meio de contato e solicita que seja guardado sigilo
sobre a sua iden ﬁcação; e
III - anônima: quando o cidadão não informa um meio de contato.
§ 3º Entende-se como meio de contato, nos termos do § 2º deste ar go, o endereço, número de
telefone e/ou celular e e-mail do usuário.
Art. 12. As manifestações recebidas pela Ouvidoria poderão ser complementadas pelo usuário por
solicitação do servidor responsável pelo serviço de ouvidoria, quando este iden ﬁcar que os
subsídios são insuﬁcientes para atendimento da demanda por parte da Administração.
Parágrafo único. As informações complementares deverão ser prestadas pelo usuário no prazo
de 10 (dez) dias a contar da manifestação da Ouvidoria.
Art. 13. As manifestações dos usuários recebidas pela Ouvidoria serão analisadas e encerradas
quando não for competência da Administração Pública Municipal, e encaminhadas ao órgão
competente.
Art. 14. Caberá aos interlocutores as seguintes atribuições:
I - cumprir as manifestações no prazo previsto na respec va demanda;
II - prestar esclarecimentos relacionados com o conteúdo das manifestações do usuário;
III - complementar as manifestações, quando solicitado pelo usuário.
SEÇÃO I - PROCEDIMENTO DAS DENÚNCIAS
Art. 15. As denúncias recebidas pela Ouvidoria serão objeto de averiguação, desde que contenham
os seguintes requisitos mínimos:
I - iden ﬁcação do órgão/en dade e/ou do servidor público da Administração Municipal cujo ato
ou conduta tenha sido apontado irregular ou contrário à é ca ou à moralidade; e
II - fundamentação mínima que possibilite a averiguação dos fatos relatados, descrita de forma
clara, simples e obje va.
Art. 16. As denúncias recebidas pela Ouvidoria poderão ser encerradas quando:
I - não for da competência da Administração Pública Municipal;
II - não apresentar elementos mínimos indispensáveis a sua apuração;

III - o denunciante:
a) deixar de expor os fatos conforme a verdade;
b) deixar de proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
c) agir de modo temerário; e
d) deixar de prestar as informações complementares no prazo de 10 (dez) dias, quando
solicitado.
SEÇÃO II - DOS PRAZOS
Art. 17. Na tramitação das manifestações recebidas devem ser observados os seguintes prazos:
I - 3 (três) dias para a Ouvidoria registrar no sistema as manifestações recebidas, quando não for
possível fazer o registro on-line simultaneamente à manifestação;
II - 30 (trinta) dias para responder ao usuário do serviço público, prazo que poderá ser
prorrogado de forma jus ﬁcada uma única vez, por igual período;
Parágrafo único. A Ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente a
agentes públicos do órgão ou en dade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas
no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogável de forma jus ﬁcada uma única vez, por igual período.
SEÇÃO III - DA CARTA DE SERVIÇO
Art. 18. Os órgãos e en dades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços ao Usuário.
§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por obje vo informar o usuário sobre os serviços
prestados pelo órgão ou en dade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e
padrões de qualidade de atendimento ao público.
§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada
um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a:
I - serviços oferecidos;
II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço;
III - principais etapas para processamento do serviço;
IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
V - forma de prestação do serviço; e
VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do
serviço.
§ 3º Além das informações descritas no § 2º deste ar go, a Carta de Serviços ao Usuário deverá
detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento rela vos, no mínimo, aos
seguintes aspectos:
I - prioridades de atendimento;
II - previsão de tempo de espera para atendimento;
III - mecanismos de comunicação com os usuários;
IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e
V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado
e de eventual manifestação.
§ 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente
divulgação mediante publicação em sí o eletrônico do órgão ou en dade na internet.

SEÇÃO IV - DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 19. Os órgãos e en dades da Administração Municipal deverão avaliar os serviços prestados,
nos seguintes aspectos:
I - sa sfação do usuário com o serviço prestado;
II - qualidade do atendimento prestado ao usuário;
III - cumprimento dos compromissos e prazos deﬁnidos para a prestação dos serviços;
IV - quan dade de manifestações de usuários; e
V - medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação
do serviço.
Art. 20. A pesquisa de sa sfação será realizada uma vez ao ano e seus resultados esta s cos serão
disponibilizados no site da administração na internet.
SEÇÃO V - DO RELATÓRIO DE GESTÃO
Art. 21. A Ouvidoria deverá elaborar, anualmente, relatório de gestão, que aponte falhas e
proponha melhorias nas prestações de serviços públicos rela vo às manifestações encaminhadas
por usuários.
Art. 22. O relatório de gestão deverá indicar, ao menos:
I - o número de manifestações recebidas no ano anterior;
II - os mo vos das manifestações;
III - a análise dos pontos recorrentes; e
IV - as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas.
Art. 23. O relatório de gestão será:
I - encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence à unidade de ouvidoria; e
II - disponibilizado integralmente na internet.
CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 24. A Ouvidoria da Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões será dirigida por um
ouvidor, dentre os servidores do quadro de cargos de provimento efe vo.
§ 1º O ouvidor será designado pelo Prefeito.
§ 2º Em caso de férias ou afastamento de até 60 (sessenta) dias será designado, também pelo
Prefeito, ouvidor subs tuto.
Art. 25. Cons tuem mo vos para a des tuição do ouvidor, bem como de qualquer outro membro
da Ouvidoria:
I - perda do vínculo formal com a Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões;
II - prá ca de atos que extrapolem sua competência, nos termos estabelecidos por esta Lei e pelo
Regulamento Geral da Ouvidoria;
III - conduta é ca incompa vel com a dignidade da função;

IV - deliberação do Prefeito em juízo de conveniência e oportunidade.
Art. 26. Além das atribuições descritas no art. 3º desta Lei, compete ao ouvidor do Município:
I - levar ao conhecimento do Prefeito e de outros Órgãos ins tuídos, resguardadas as respec vas
competências, fatos pra cados por servidores e/ou en dades que tenham relação com a
Administração pública municipal direta e indireta, passíveis de inves gação por meio de
sindicâncias, instauração de inquéritos e outras medidas des nadas à apuração das
responsabilidades administra vas, civis e criminais;
II - requisitar, diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal, informações,
cer dões ou cópias de documentos relacionados com as reclamações ou denúncias recebidas, na
forma da lei;
III - recomendar a adoção de providências que entender per nentes e necessárias ao
aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Administração do Município de São Pedro das
Missões, à população;
Art. 27. São deveres do ouvidor:
I - agir com transparência, respeito e cortesia;
II - realizar o atendimento com paciência e livre de preconceitos;
III - preservar o sigilo das informações, a livre expressão e a diversidade de opiniões;
IV - responder com agilidade e obje vidade, no menor prazo possível;
V - ser ﬁel no exercício dos seus deveres e responsabilidades;
VI - não u lizar a função de ouvidor para promover ações polí co-par dárias ou obter vantagens
pessoais e/ou econômicas;
VII - facilitar o acesso à Ouvidoria, simpliﬁcando os seus procedimentos, agindo com
imparcialidade e jus ça;
VIII - exercer as suas a vidades com independência e autonomia.
Art. 28. Fica ins tuída a gra ﬁcação correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base do
servidor que for designado como Ouvidor, enquanto perdurar a designação.
Parágrafo único. A gra ﬁcação de que trata o caput será considerada para o cálculo das demais
vantagens salariais a que o servidor tem direito.
Art. 29. A estrutura da Ouvidoria Municipal poderá ser ampliada, conforme necessidade do
serviço, disponibilidade de pessoal e de recursos orçamentários, mediante a ins tuição de
Ouvidorias Setoriais, que dependerão de regulamento especíﬁco.
CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO
Art. 30. À Ouvidoria serão assegurados acesso direto ao Prefeito, Secretários, Diretores, gestores,
servidores e aos departamentos e órgãos no âmbito da Prefeitura Municipal de São Pedro das
Missões, para protocolo de pedidos de informações e solicitações de esclarecimentos verbais e
escritas, necessárias ao desempenho de suas funções.
Art. 31. Todos os dirigentes de órgãos e departamentos da Prefeitura Municipal de São Pedro das

Missões deverão prestar, quando solicitados, apoio e informação à Ouvidoria, assegurados os
direitos à privacidade, a in midade e à imagem pessoal.
Art. 32. Os órgãos e en dades da Administração Pública Municipal direta e indireta, bem como das
en dades privadas, por meio do respec vo tular ou dirigente máximo, deverão designar dois
servidores municipais para atuarem como interlocutores nas demandas encaminhadas pelo
Sistema de Ouvidoria.
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. O ouvidor designado deverá cooperar com as demais Ouvidorias dos governos Federal e
Estadual e demais en dades públicas e privadas, visando salvaguardar os direitos do cidadão e
garan r a qualidade das ações e serviços prestados.
Art. 34. A Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões assegurará estrutura administra va
necessária ao desempenho das atribuições da Ouvidoria do Município.
Art. 35. A Ouvidoria trabalhará de forma ar culada com as demais unidades da Administração, em
especial, com a Secretaria Municipal de Administração, a qual está diretamente vinculada, e com a
Procuradoria-Geral do Município que prestará as orientações necessárias obje vando o integral
cumprimento da presente Lei.
Art. 36. Esta Lei será regulamentada, no que couber, por meio de Decreto do Poder Execu vo.
Art. 37. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal , 09 de Julho de 2019.

ANTONIO R. FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

