
 

Rua Coronel Vitório, 966 * Fone (49) 548-3000 * CEP 89.675-000 * Vargem Bonita – SC 
CNPJ 95.996.187/0001-31  * e-mail: pmvargem.bonita@uol.com.br 

Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

 
 

LEI Nº. 1236/2022 DE 24 DE MAIO DE 2022 
 
“CRIA A OUVIDORIA-GERAL NA ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DA CÃMARA DE VEREADORES 
DE VARGEM BONITA/ SC E, DÁ OUTRSA 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, Prefeita 
Municipal de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso 
e cumprimento de atribuições legais conferidas pela legislação 
em vigor, faço saber, de que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica criado Ouvidoria - Geral na estrutura administrativa da Câmara Municipal de 
Vereadores de Vargem Bonita – SC. 
Art. 2º Constituem competências da Ouvidoria- Geral, além de outras estabelecidas em 
regulamento específico: 
I – promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras 
entidades de defesa do usuário; 
II – acompanhar a prestação dos serviços, visando garantir a sua efetividade; 
III – propor aperfeiçoamento na prestação de serviço: 
IV – auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis  com os 
princípios estabelecidos  na lei nº 13.460 de 26 de Junho de 2017  que dispõe sobre a 
participação , proteção e defesa  dos direitos do usuário dos serviços públicos da 
administração pública: 
V – propõe a adoção de medidas para a defesa  dos  direitos do usuário; 
VI – receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, 
acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão 
ou entidade a que se vincula; 
VII – promover a adoção de mediação e conciliação entre usuário e o órgão ou a entidade 
pública, sem prejuízo  de outros órgãos competentes; 
VIII – receber, analisar e responder, por meio de mecanismos proativos e reativos, as 
manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos; 
IX –  elaborar, anualmente, relatório de gestão, que deverá consolidar as informações 
mencionadas no inciso VIII , e, com base nelas, apontar falhas e sugerir; 
Art. 3º A função do Ouvidor-Geral e respectivo suplente será desempenhada por um 
parlamentar escolhidos pelo Presidente da Mesa Diretora, com mandato de 01(um) ano, 
permitida uma única recondução; 
Art.4º São atribuições do ouvidor - dentre outras estabelecidas em regulamento específico: 
I – ouvir, anotar as queixas, criticas e sugestões de qualquer cidadão; 
II – receber denúncias de atos de improbidade administrativas de irregularidades praticadas 
por agentes políticos e servidores  públicos Do Poder Legislativo Municipal; 
III – promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e denúncias e, 
sendo o caso, levá-las ao conhecimento da mesa diretora e; 
IV – apresentar periodicamente à Mesa Diretora relatório circunstanciado das atividades da 
Ouvidoria- Geral. 
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Art. 5º O setor da Ouvidoria da Câmara, para o exercício de suas funções, terá as seguintes 
prerrogativas; 
I – Requisitar informações ou cópias de documentos a quaisquer setores ou servidores da 
Câmara de Vereadores. 
II- Solicitar a qualquer órgão informações e cópias de documentos necessários ao 
desenvolvimento de suas atribuições por intermédio do (a) Presidente da Casa; 
§ 1º Os setores e servidores da Câmara de Vereadores terão prazo de até 20 (vinte) dias, para 
responder às requisições e solicitações encaminhadas pela Ouvidoria; 
§2º O descumprimento do prazo previsto no §1º ou a ausência de resposta deverá ser 
comunicado a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores; 
Art. 6º As instalações físicas da Ouvidoria devem atender as seguintes exigências, podendo ser 
instaladas no prazo de 2 (dois)anos a partir da aprovação desta: 
I – local com placa indicativa de fácil acesso a todos os cidadãos, prevendo a presença de 
pessoas com deficiência e/ ou mobilidade reduzida; 
II – o ambiente deve dispor de uma sala para atendimento presencial, espaço no qual o 
cidadão possa ter privacidade e segurança para expor suas demandas e sentir-se acolhido; 
III – o espaço deve ser confortável, limpo e simples; 
IV – a Ouvidoria deve dispor de um sistema informatizado que possibilite o registro  das 
manifestações, o acompanhamento dos usuários através da internet e o controle interno das 
demandas. 
Art. 7º Os trabalhos realizados pela Ouvidoria devem ser amplamente divulgados com a 
utilização de todos os meios de comunicação disponíveis de modo a esclarecer aos cidadãos 
sobre a missão e os objetivos da ouvidoria, incentivando-os, de forma didática, a participar das 
melhorias dos serviços prestados e da gestão. 
Art. 8º Os cidadãos que desejarem prestar comunicações à Ouvidoria- Geral da Câmara  
Municipal de Vereadores de Vargem Bonita/SC poderão fazê-las através de: 
I – Exposição oral, perante o Ouvido - Geral; 
II – informação escrita protocolizada no setor competente; 
III – via postal; 
IV – telefonema; 
V – via e-mail e 
VI – por via eletrônica, no portal do Poder Municipal, no campo específico “Ouvidoria”. 
& 1º Os horários a serem disponibilizados para o atendimento e as normas regulamentares 
devem ser compatíveis com o bom atendimento ao usuário; 
& 2º para apresentação de comunicação não será exigida do cidadão sua identificação pessoal. 
Art. 9º As manifestações devem ser tratadas e respondidas obedecendo ao prazo máximo de 
30 ( trinta) dias corridos , sendo possível a prorrogação por mais 10 (dez)  dias corridos, 
mediante justificativa. 
Parágrafo único: Na impossibilidade de oferecer uma resposta neste prazo a  Ouvidoria deve 
apresentar uma resposta intermediária, comunicando o cidadão quais são as etapa necessárias 
para uma resposta conclusiva. 
Art.10 as respostas devem ser conclusivas e redigidas em linguagem clara, acessível e concisa, 
de modo que a mensagem seja bem compreendida pelo cidadão. 
Art. 11 No atendimento ao usuário deve ser observados os princípios da regularidade, 
continuidade, efetividade, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. 
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Art. 12 O atendimento presencial deve ser realizado por ordem de chagada, ressalvados casos 
de urgência e aqueles que houverem possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades 
legais às pessoas com deficiência, aos  idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas 
acompanhadas por crianças de colo, mediante placas indicativas; 
Art. 13 A equipe de Ouvidoria deve atuar mediante presunção de boa-fé do usuário. 
§1ºO Ouvidor mediante despacho fundamentado e parecer da assessoria parlamentar, 
remeterá ao arquivo as comunicações desprovidas de argumentos verossímeis. 
§2º Quando for comprovada má-fé na comunicação prestada, o Ouvidor- geral notificará o 
fato ao órgão competente para as providências legais. 
Art. 14 O Ouvidor – Geral, no uso de suas atribuições, poderá requisitar documentos para 
exame e posterior devolução, cabendo os Servidor do Poder Legislativo Municipal ou aqueles 
que prestem serviços  ao mesmo, prestar-lhes apoio e informação em caráter prioritário.  
Art. 15 A Mesa Diretora proporcionará os meios adequados ao desempenho das atividades da 
Ouvidoria - Geral, inclusive, disponibilizando, se necessário, corpo funcional imprescindível 
ao exercício de suas atribuições administrativas. 
Art. 16 Para efetiva participação da sociedade nas atividades administrativas e legislativas deste 
Poder Legislativo Municipal, através da Ouvidoria criada por esse Decreto Legislativo, 
incumbirá também a Mesa Diretora dar ampla divulgação da existência da Ouvidoria - Geral, 
informando o local e horário de funcionamento, bem como o respectivo telefone e endereços 
eletrônicos de contato. 
Art. 17 As demais disposições relativas à organização a ao funcionamento da Ouvidoria, 
visando o cumprimento de sal função pública, serão objeto de regulamentação própria. 
Art.18 As despesas decorrente do presente Decreto Legislativo correrão por conta da dotação 
orçamentária própria deste Poder legislativo Municipal. 
Art. 19 Este Decreto Legislativo entra em vigor na da data de sua publicação. 
 
 
 
 

Vargem Bonita, em 24 de maio de 2022. 
 

 
 
 
 
 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 


