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LEI N° 1.174/2020, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020. 

CRIA A OUVIDORIA PARLAMENTAR 
MUNICIPAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JURUTI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI, Estado do Pará, faz saber a todos, que o seu 
soberano Plenário aprovou a seguinte Lei: 

Art. 10. Fica criada a Ouvidoria Parlamentar Municipal na estrutura administrativa da 
Câmara Municipal de Juruti. 

Parágrafo único. A Ouvidoria Parlamentar Municipal é um órgão de interlocução 
entre a Câmara Municipal e a sociedade, constituindo-se em um canal aberto para o 
recebimento de solicitações, pedido de informação, reclamações, sugestões e 
quaisquer outros encaminhamentos da sociedade, desde que relacionados à 
Câmara Municipal. 

Art. 20. Compete à Ouvidoria Parlamentar Municipal: 

- 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) Ilegalidade, 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 tomadae medidas para sanar as violações, as 
ilegalidades e os abusos constatados; 	tomes Costa 

Sidne 	o,mbr 	oel 



* 

ESTADO 00 PARÁ 
MUNICÍPIO DE JURUTI 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Rodovia PA 257, Km 01 - Bairro Nova Jerusalém - CEP 68.170-000 

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 comunicação e dos mecanismos de participação 
disponíveis. 

§10. 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 até 45 (quarenta e cinco) dias, quando a demanda necessitar de 
encaminhamentos ou respostas de outros órgãos. 

§21. Os prazos especificados no §10 poderão ser prorrogados, por igual período, 
quando a complexidade do caso assim o exigir. 

Art. 31. A Ouvidoria Parlamentar Municipal será composta por um Ouvidor 
Parlamentar e um Coordenador de Ouvidoria. 

§10. Para o cargo de Ouvidor Parlamentar será designado um Vereador 
Municipal, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal, dentre os integrantes do 
Poder Legislativo Municipal. 

§20. Para a Coordenação de Ouvidoria será designado, em comissão, pelo 
Presidente da Câmara Municipal, um servidor efetivo e estável, com formação 
superior, preferencialmente nas áreas de ciências contábeis, administração, 
economia, direito ou gestão pública. 

§30. Não havendo servidor de carreira da Câmara Municipal que preencha os 
requisitos legais para o exercício das atribuições legais ou que possa assumir a 
função designada, o Coordenador de Ouvidoria poderá ser provido em confiança 
como cargo em comissão de livre nomeação e exoneração do Presidente da 
Câmara Municipal. 

§40. O Coordenador de Ouvidoria será responsável pelo funcionamento da Ouvidoria 
Parlamentar, coordenando a distribuição de demandas e gerenciando as respostas 
ao cidadão. 

Art. 41. O Ouvidor, no exercício de suas funções, poderá: 	
WS costa 
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IV - solicitar informações qua e ao andamento de procedimentos iniciados por ação 
da Ouvidoria Parlamentar; 
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- requisitar informações ou cópias de documentos a qualquer órgão ou servidor da 
Câmara Municipal; 

II - solicitar a cooperação de órgãos externos à Câmara Municipal nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal para obter informações e cópias de documentos 
necessários ao desenvolvimento de suas atribuições regimentais, através da 
Presidência da Casa. 

§10. Os órgãos desta Casa terão prazo de até trinta dias para responder às 
requisições e solicitações feitas pelo Ouvidor, prazo esse que poderá ser 
prorrogado, a seu critério, em razão da complexidade do assunto. 

§21. O não cumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior deverá ser 
comunicado ao Presidente da Câmara Municipal, 

Art. 50. A Mesa da Câmara Municipal deverá dar ampla divulgação sobre a 
existência da Ouvidoria do Legislativo e suas respectivas atividades, por todos os 
veículos de comunicação existentes ou utilizados pela Casa, em especial através da: 

- divulgação e orientação completa acerca de sua finalidade e forma de utilização; 

II - manutenção do Iink exclusivo da Ouvidoria na página inicial do site da Câmara 
Municipal, em local de fácil visualização; e 
III - garantia de acesso dos cidadãos à Ouvidoria por meio de canais ágeis e 
eficazes, bem como o resguardo ao sigilo de sua identificação, bem como a 
possibilidade de anonimato. 

Art. 60 . São atribuições exclusivas do Ouvidor: 

- determinar, por escrito e de forma fundamentada por dispositivos legais, o 
arquivamento de mensagem recebida que, por qualquer motivo, não deva ser 
respondida; 

li - sugerir e presidir, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito 
destinado a apurar irregularidades, de que tenha conhecimento, ocorridas no interior 
da Câmara Municipal; 

III - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, a Polícia Federal, ao Ministério 
Público, ou órgão competente as denúncias recebidas que necessitem de 
investigações mais apuradas; 



* 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE JURUTI 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Rodovia PA 257, Km 01 - Bairro Nova Jerusalém - CEP 68.170-000 

V 	elaborar relatório quadrimestral das atividades da Ouvidoria para 
encaminhamento à Mesa Diretora da Câmara Municipal e posterior divulgação aos 
vereadores 

VI - elaborar relatório anual de todas as atividades da Ouvidoria, encaminhar cópia 
do mesmo à Mesa Diretora da Câmara Municipal e disponibilizar sua consulta a 
qualquer interessado; 

VII - incentivar e propiciar aos servidores da Ouvidoria oportunidades de capacitação 
e aperfeiçoamento para o desenvolvimento de suas atividades; 

VIU - propor ao Presidente da Câmara Municipal a celebração de convênios com 
outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, relativamente a temas de 
interesse da Ouvidoria. 

§10. O cidadão ao formular sua petição, poderá fazê-lo preferencialmente por meio 
eletrônico ou pessoalmente, mediante agendamento com a garantia da preservação 
de sua identidade, ou então por correio, aos cuidados do ouvidor. 

§20. Será assegurado e garantido o sigilo da fonte ou então o anonimato, ficando a 
critério do ouvidor a sequência do prosseguimento do procedimento, sendo a 
decisão publicada no mural do Poder Legislativo para fins de conhecimento público. 

Art. 70. De posse de reclamação, o Ouvidor deverá tomar as providências no sentido 
de sua apuração ou encaminhar a sua conclusão à Mesa da Câmara Municipal 
visando à solução do problema. 

Parágrafo Único. O Ouvidor dará satisfação ao cidadão quanto às medidas tomadas, 
se este se identificar. 

Art. 80.  A Mesa da Câmara Municipal assegurará à Ouvidoria Parlamentar apoio 
físico, técnico e administrativo necessários ao desempenho de suas atividades. 

Art. 90. A Mesa Diretora da Câmara Municipal baixará os atos complementares que 
se fizerem necessários à execução desta Lei. 

Art. 10. Além do vencimento, poderá ser concedida ao Coordenador de Ouvidoria, 
uma gratificação em percentual de 20% (vinte por cento) até 80% (oitenta por cento) 
do salário base. 

§10. A gratificação de que trata este artigo incidirá apenas sobre o vencimento 
padrão do cargo, excluída toda e qualquer vantagem pessoal; 

§20. A concessão da gratificação tem como fundamento a dedicação em tempo 
integral aos serviços da Câmara Municipal; 
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§31. A concessão da vantagem de que trata este artigo depende de autorização do 
Chefe do Poder Legislativo Municipal; 

§40. A gratificação concedida não se incorpora ao vencimento ou provento para 
qualquer efeito; 

§50. Fica vedado o pagamento de horas extraordinárias ao beneficiário da 
gratificação de que trata este artigo. 

Art. 11. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias anuais, suplementadas se necessário. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Juruti, aos 16 de novembro de 2020. 

Manoel Henriqie Goméd Costa 
Prefeito Municipal 

Manoel Henrique Gomes ..osta 
Prefeo de Juruú 
0.   Publicado em conformidade c~$ ido no art. 79 da Lei Orgânica do 

Município de Juruti. 
Secretaria Municipal de Administração, em 16 de novembro de 2020. 

Sidneda .; 	-p'1  e aLO 
Secretana 	 . - 
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Secretaria Municipal de administração 
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ANEXO 1 

CARGOS EM COMISSÃO DA CAMARA MUNICIPÁL DE JURUTI 

QUADRO DE CARGOS, VAGAS E VENCIMENTOS 

CARGO REQUISITO VAGAS SIMBOLOGIA VENCIMENTO 

Coordenador de 
Ouvidoria 

Ensino Superior 
completo 

01 DAS - 4 R$ 1.500,00 

Y,anoel Nennque Gomes Cost 
Pde JuuD 

0PF380.8 502-00 

MANOEL HENR1UE SOMES COSTA 
Prefeito Municipal de Juruti 

Sidne da Silva C 
Sec.retána Muni 	""' 	istraço 

J 
SIDNEDA V IM:ALOPES 
Secretaria Municipal d- Administração 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI  

CERTIFICAMOS que A LEI N01.174/2020, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 foi 
publicada, nesta data, mediante afixação no Quadro de Aviso da Prefeitura 
Municipal de Juruti conforme autorização da Lei Orgânica do Município de Juruti. 

Juruti/PÁ, aos 16 dias de novembro de 2020. 

Sidne da Si!v.  'mi. 
Secretána 	,nnst 

Dec  

- 
Sidne dá—a 	bra Lopes 

Secretária Municipal de Administração 
Decreto n° 3.960/2018 

Por Delegação 


