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LEI Nº 1.689, DE 01 DE JULHO DE 2014  
 

CRIA A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DE GLORINHA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  
 

Renato Raupp Ribeiro, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

 Art. 1°. Fica criada a Ouvidoria Geral do Município de Glorinha, integrando a 
estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito e subordinada diretamente ao 
Chefe do Executivo Municipal, tendo como principal finalidade contribuir para 
elevar, continuamente, os padrões de transparência, presteza e segurança das 
atividades desenvolvidas na Administração e o fortalecimento da cidadania, sendo 
um elo de ligação entre a população e o Poder Público Municipal. 

Art. 2º.  Compete à Ouvidoria Geral: 

I – receber, examinar e encaminhar reclamações, críticas, apreciações, 
comentários, elogios, pedidos de informações e sugestões sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Governo Municipal e pelos seus servidores; 

II – requisitar informações e realizar diligências visando a obtenção de 
informações junto aos setores administrativos acerca de atos praticados em seu 
âmbito, encaminhando-as ao Chefe do Executivo, quando cabível, para a 
instauração de inspeções e correções, sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares; 

III – representar, se for o caso, ao Sistema de Controle Interno, 
encaminhando cópia ao Chefe do Executivo; 

IV – promover a definição de um sistema de comunicação para a divulgação 
sistemática do seu papel institucional à sociedade; 

V – informar ao interessado as providências adotadas pela Administração 
Municipal em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar 
o dever de sigilo; 

VI – definir e implantar instrumentos de coordenação, monitoria, avaliação e 
controle dos procedimentos de ouvidoria; 

VII – elaborar e encaminhar ao Chefe do Executivo, relatório bimestral 
referente às reclamações, críticas, apreciações, comentários, elogios, pedidos de 
informações e sugestões recebidas, bem como os seus encaminhamentos e 
resultados; 

VIII – propor aos órgãos as providências que julgar pertinentes e necessárias 
ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Administração Municipal, 
visando ao adequado atendimento à sociedade e à otimização da imagem 
institucional. 
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Art. 3° - Para dar cumprimento na realização dos objetivos da presente Lei, o 
Chefe do Executivo Municipal designará um servidor do Quadro de Cargo em 
Comissão/Função Gratificada para a função de OUVIDOR GERAL, pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, podendo ser reconduzido por igual período, o qual se 
encarregará de executar os objetivos constantes no Artigo 2º da presente Lei. 

§ 1º. A designação de servidor para a função de Ouvidor Geral não implica o 
afastamento das funções do cargo que ocupa. 

§ 2º. O Ouvidor Geral será substituído, em seus impedimentos legais, pelo 
Chefe de Gabinete do Prefeito. 

Art. 4º. Para dar apoio à Ouvidora Geral, o Chefe do Executivo nomeará uma 
Comissão Municipal de Ouvidoria Geral, de caráter consultivo, deliberativo e 
fiscalizador, composta de 06 (seis) membros, sendo 03 (três) Servidores Públicos 
Municipais e 03 (três) membros da comunidade civil, todos de sua confiança.  

§ 1°. A Comissão Municipal de Ouvidora Geral terá as seguintes atribuições: 

I – conhecer os recebimentos/despachos constantes no Inciso I e V do Art. 2º 
desta lei; 

II – propor adoção de mecanismos tendentes ao aperfeiçoamento operacional 
da Ouvidoria, em especial ao citado no Inciso VIII do Art. 2º; 

III – emitir relatório nos termos do Inciso VII do Art. 2º; 

VI - emitir parecer sobre assunto que lhe for requerido; 

V – fiscalizar o cumprimento dos objetivos da presente Lei. 

§ 2º. A Comissão Municipal de Ouvidoria Geral não será remunerada para 
executar os trabalhos pertinentes e a mesma será nomeada para um período de 24 
(vinte e quatro) meses, podendo ser reconduzida por igual período, a critério do 
Chefe do Poder Executivo Municipal.  

§ 3°. A Comissão Municipal de Ouvidoria Geral, além de suas atribuições 
conferidas no caput deste artigo, deverá proceder a divulgação dos objetivos da 
Ouvidoria Geral, bem como poderá sugerir melhorias para os serviços públicos. 

Art. 5°. Para a consecução dos seus objetivos, a Ouvidoria Geral do 
Município atuará: 

I – por iniciativa própria; 

II – por solicitação do Chefe do Executivo ou dos Secretários Municipais; 

III – por iniciativa que qualquer cidadão ou entidades representativas da 
sociedade. 

Art. 6º. Todos os atos administrativos provenientes de relatos apurados pela 
Ouvidoria Municipal serão de competência do Prefeito Municipal, o qual irá 
proceder as medidas necessárias para solucionar os problemas ali relatados.  

Art. 7º. O acesso à Ouvidoria Geral poderá ser realizado por meio de canais 
de comunicação a serem implantados progressivamente, sejam eletrônico, postal, 
telefônico, bem como presencial. 

Art. 8º. Os órgãos componentes da Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal deverão, preferencialmente, prestar informações e esclarecimentos às 
solicitações da Ouvidoria Geral, bem como apoio as suas atividades. 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

 

Art. 9º. A presente Lei será regulamentada através de Decreto Municipal. 

Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, se houver, 
correrão por conta do Orçamento vigente. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 01 de julho de 2014. 

 
 

 

RENATO RAUPP RIBEIRO 
Prefeito Municipal 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
            
 
 
 
              Luciana Soares Raupp 
Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 


