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Sirvo-me do presente paro encaminhar o Vosso Excelência, poro o 
apreciação do Egrégio Plenário dessa Coso, o Projeto de Lei Complementar n° 
02/2019, contendo 03 (três) folhas. 

Solicito o Vosso Excelência que o tramitação do mesmo seja em 
regime de urgência, dado à importância do assunto nele trotado. 

Sem outro particular e contando com o vosso atenção, antecipo 
agradecimentos e aproveito o ensejo poro renovar o Vossa Excelência e dignos 
Pares, meus protestos respeito e distinta consideração. 
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Excelentíssimo Senhor 
MÁRIO CELSO SANTANA 
Presidente do Câmara Municipal de Piquete 
PIQUETE - SP 

Atenciosamente, 

E GOUVÊA 
unicipal 

PARA A ORDEM 
DO DIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 02/2019 

Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do 

Município de Piquete e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE aprovou, e eu, Prefeita do Município, sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica criada a Ouvidoria do Município de Piquete-SP, 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 Piquete-SP: 

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; 

11 - receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre 

as atividades da Administração Pública Municipal; 

111 - 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, 
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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; 

VIl - organizar e manter atualizado arqu ivo da documentação relativa às denúncias, 

reclamações e sugestões recebidas; 

§ 1º. A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como 

sobre sua fonte, assegurando a proteção dos 9enunciantes, 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. Fica criada a função de Ouvidor Geral, cujas atribuições serão exercidas por um 

servidor efetivo da Administração Municipal a ser designado pela Prefeita Municipal. 

Parágrafo Único. A gratificação de que trata o caput deste artigo será de 20% (vinte por 

cento) sobre a remuneração do servidor nomeado/designado. 

Art. Sº. A presente lei poderá ser regulamentada mediante decreto do Executivo 

Municipal. 

Art. 6º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações 

constantes do orçamento vigente, suplementada se necessário. 

Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Prefeitura Municipal de Piquete, 14 de março de 20 9. 

PREFEIT 

UVÊA 

ICIPAL 
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JUSTIFICATIVA PLC Nº 002/2019 

Exmo. Senhor Presidente. 

Exmos Senhores Vereadores. 

Por meio do presente, reencaminhamos o projeto de criação da 

Duvidaria Municipal em cumprimento ao estabelecido para atingimento das metas 

de transparência e por reiterada recomendação do TCE/SP, orientação do 

Ministério Público Estadual e Procuradoria da Republica. 

A Duvidaria Municipal vai sedimentar a participação popular junto as 

atividades da administração, quer no direcionamento das ações, quer na 

fiscalização das atividades. 

Frente ao exposto ao encaminhar a presente mensagem aguardo sua 

apreciação e aprovação unânime em "Regime de Urgência", uma vez que o prazo 

de atendimento à legislação se encerra em 21 de junho de 2019 (art. 25, 111, da Lei 

Federal nº 13.460/17). 

A criação da gratificação não ensejara impacto significativo ao 

orçamento, sem deixar de observar os valores de remuneração dos servidores 

serem módicos. 

Finalizando, não acarreta inconstitucionalidade ao presente projeto o 
fato de se encontrar descrito, genericamente, sua fonte de custeio, como já 

decidiu o TJSP Indicação da fonte de custeio. Possível a genérica. Precedentes dos 

Tribunais Superiores. Improcedente a ação. (Relator: Evaristo dos Santos; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 11/11/2015; Data 

de registro: 13/11/2015) 

Ao ensejo apresento a Vossa Excelência e aos demais pares, os meus 

protestos de elevada estima e consideração. 

Piquete, 14 de março de 2019. 

ANA MARIA DE UVÊA 
Prefeita pai 
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