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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 06, DE 10 DE JUNHO DE 2021. 

 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA OUVIDORIA 
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Art. 1º. Fica criada a Ouvidoria do Município de Cachoeira do Piriá, tendo por 
objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de 
legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e 
Indireta, inclusive das empresas públicas e sociedades nas quais o Município detenha 
capital majoritário, e entidades privadas de qualquer natureza que operem com 
recursos públicos, na prestação de serviços à população. 

 

Art. 2º. A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a 
Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de 
modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços 
prestados e na gestão dos recursos públicos. 

 

Art. 3º. Compete à Ouvidoria do Município de Cachoeira do Piriá: 

I - receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados 
arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos 
individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e militares da Administração 
Pública Municipal direta e indireta e daquelas entidades referidas no artigo 1º desta 
lei; 

II - receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação 
sobre as atividades da Administração Pública Municipal; 

III - diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem 
informações e esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso 
anterior; 

IV - manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas 
pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o 
sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos 
resultados alcançados; 

V – elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem 
como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Município junto ao público, 
para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados; 

VI - promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos 
ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública; 

VII - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, 
reclamações e sugestões recebidas; 
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§ 1º. A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem 
como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciantes, quando requerer o 
caso ou assim for solicitado. 

 

§ 2º. A Ouvidoria manterá serviço telefônico gratuito, destinado a receber as 
denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação. 

 

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Gabinete do prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá - Estado do Pará, em 10 de 
junho de 2021.  
 
 
 
 

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO 
Prefeito Municipal 
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Cachoeira do Piriá-Estado do Pará, em 10 de junho de 2021. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Membros do Legislativo Municipal: 

 

Encaminho à V. Exas. o Projeto de Lei nº 06/2021 que dispõe Criação da 

Ouvidoria do Município de Cachoeira do Piriá -PA, em conformidade com a Lei 

Federal nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017. 

Nobres Vereadores, as Ouvidorias, enquanto organismos responsáveis por 

receber manifestações, reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões dos 

cidadãos, instituições, entidades, agentes públicos (servidores e políticos), quanto 

aos serviços e atendimentos prestados por determinado órgão ou entidade, exercem 

imprescindível papel de integração da sociedade com o poder público. 

As Ouvidorias são, portanto, um legítimo canal que viabiliza a comunicação 

entre o cidadão e o poder público, concretizando a possibilidade do exercício ao 

direito constitucional de petição e de participação social, previstos no inciso XXXIII 

do artigo 5° e inciso I do § 3º do artigo 37, todos da CF/88, literis: 

 

Art. 5º... 
(…) 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

 
(…) 

 
Art. 37... 

 
(…) 

 
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especialmente: 

 
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;  
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(grifou-se) 

 

Em face disso, constata-se que a implementação do direito ao acesso à 

informação e da participação social, materializada e instrumentalizada por meio do 

SIC e da Ouvidoria, respectivamente, deve ser realizada por todos os órgãos públicos 

integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

incluindo as instituições autônomas como o Ministério Público, a Defensoria e etc. 

Assim, desde já, colocamos à disposição de V.Exas. equipe técnica 

Administração Municipal para maiores esclarecimentos sobre o tema.  

Desta forma sucinta, estão postas as razões que levaram ao 

encaminhamento do presente Projeto de Lei Municipal, para análise e votação desta 

ilustre Câmara Municipal, esperando que os nobres Edis o acolham, aprovando-o 

integralmente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO 

Prefeito Municipal 
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Ofício n°. 923/2021  

Cachoeira do Piriá – PA, 10 de junho de 2021. 

 

Ilmo. Sr. Vereador 

Vereador FERNANDO FERREIRA FARIAS 

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá 

 

 

Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei nº 06/2021, para apreciação e 

aprovação 

 

 

 

Senhor Presidente,  

 

Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 06/2021, que dispõe sobre a Criação da Ouvidoria do Município de 

Cachoeira do Piriá -PA. 

Ademais, para melhor analise e elucidação da proposta, encaminho a 

justificativa necessária à sua apresentação para que faça parte do projeto de Lei ora 

apresentado. 

Por fim, sem mais para o momento, reitero a Vossa Excelência os meus votos 

de profundo respeito e admiração a essa Egrégia Câmara Municipal e solicito a 

aprovação do presente Projeto. 

 

Atenciosamente, 

 

 

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO 

Prefeito Municipal 
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