
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR]
CARLOS BARBOSA - RS
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RESOLUCAO N” 10, DE 31 DE MAIO DE 2017. l

Cria a Ouvidoria Legislalfiva da Cimam
Municipal de Carlos Barbbsa e dd outms
providé‘ncias. l ‘

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA, fago selber que a (Samara
A
‘ 4 aprovou 6 cu promulgo a segumte Resolugao:

RESOLVE: ‘

Art. 1” E criada a Ouvidoria Legislativa da Cfimara Municipal, Vinculada 2‘1 Mesa

Diretora. que constitui-se em Organ de interlocuqfio entre 0 Pode' Legislativn e a soc edadc,

constituindo-se em um canal aberto para 0 recebimento de solicitagées, reclamagfics, eiogios. u‘iticas,

sugcstfies e quaisquer outros encaminhamentos da sociedade, desde que relaciunades ao

funcionamento da Camara Municipal de Carlos Barbosa.

Art. 2° Compete a Ouvidoria Legislativa:

I— receber, examinar e, Se for 0 caso, encaminhar 2‘1 Mzsa Diretora as reclining-665 e

representagées de pessoas fisicas e juridicas a respeito de:
A

a) funcionamento ineficiente de servigos legislativos (u administrativos (la Cémara

Municipal;

b) desrespeito, por parte da Adininistragio, aos direitos e liberdades fundamentals;
!

c) ilegalidade e abuso de poderl;

d) outros assumes de interesse lgeral ou pessoal.

ll- sugerir medidas tendentes a melhoria dos trabalhos legislativos e? de fisc ilizagio da

Camara Municipal;

3 OUTI’OSfl ._.
_III— encaminhar a Mesa Diretora denuncias que necessitam de esclarccimcnto

érgfios pfiblicos‘ para que aquela tome as nicdidas cabiveis; 1
l

iV— responder aos cidadéos e as entidades sobre as prm idéncias {Olnadas pala Cémara

Municipal em relagfio ans pedidos e a 9563', “A i
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CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CARLOS BARBOSA - RS

Executivo e a0 Ministe'lV- encaminhar a0 Poder

representagoes, solicitando manifestaoéo a respeito;

§1° A Ouvidoria Legislativa responderé em até 15 (qt

recebimento, mensagens que lhes forem enviadas, sendo que esse prazo s

a demanda necessitar de encaminhamento 0L1 respostas de outros orgies.

§2° O prazo previsto no §1° poderé ser pl‘orrogado, ]

complexidade do caso assim exigir.

Art. 3“ A Ouvidoria Legislativa seré exercida por um ‘

Vereador Ouvidor Substitute, que assumiré as fungoes do Verea

impedimentos e auséncias.

Pardgrafo Unico: Caberé a Mesa Diretora a designagfio dc

Vereador Ouvidor Substituto.

Art. 4" O mandate dos Ouvidores coincidiré com 0 da 1\

sua recondugio uma {mica vez, por igual periodo.

Parégrafo Unico: Excetua-se a previsfio do Art. 4" no an

teré inicio a pafiir da data de Vigéncia desta Resoluoio.

Art. 5” O Ouvidor-Geral poderé, por meio da Assessoria

I- solicitar informagées ou copias a qualquer servidor on

11- ter Vista, no recinto da Cémara, de proposiqoes, ¢

contratos administrativos. indispenséwel ao desempenho dc sua fungfio;

1H- 1‘equerer ou promover diligéncias. quando cabiveis,

comunicadas 3 Mesa Diretora;

§1° OS orgfios internos da administragfio da Cdmara 1V

(dez) dias para responder as requisiooes e solicitagoes feitas pelo Ouvic

ser prorrogado, a seu critério, em razfio da complexidade do assunto.

§2° O néio cumprimento d ra previsto no paragrafo

% hq .

' i
10 Publicoi reclarr

linze) dias, a coma

era de 30 (trfinta) dia

301‘ igual pdriodo,

Jereador Omj/idor-G

:ior Ouvidof—Geral

Veroador OPvidor—

{esa Diretoro, sendo

0 de 2017, quando

Legislativa:

orgfio da Cémara M1

nos, parecefies, infc

que deverfio ser. p1

[unicipal teréio praz
1

Lor-Geral, prazo este

anterior dcvéré ser (

oral

611

361

(D15

mic

1'11]

cvi

)de

que

0111

lac?

1' d

sqq

qua

CS

0 881.1

uando

ndo a

t} 11111

1 sons

a1 6 do

rmitida

andato

ipa};

219665 c

ameme,

2 até 10

2 poderé

unicado
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:1 Mesa Diretora.

§3° O cidadao, a0 formuiar sua petigao, podera fazé—lo pessoalmente, Epor telefone, por

e—mail, por link préprio junto a0 site da Ca‘imara de Vereadores e per correio.

Art. 6” O Ouvidor—Geial tera como orgao auxiliar de suas atiidades

departamentos da administragao interna da Camara Municipal, especialmente a Assessmia Le

Art; 7° Toda iniciativa e aqfies da Ouvidoria Legislatia deveiao, p01 solic

Mesa Diretora, ter divulgagao p01 meio do servigo de comunicagfio sociai da Cémara.‘

Art. 8” A Mesa Diretora assegurara a Ouvidoria apoio figsico, te’cnico e adm nis

necessario a0 desempenho de suas fungfies.

Paragrafo (mica. Cabera a Presidéncia designar 11m cojordenador eXecutivo qL

responsavel peia part6 operacionai da Ouvidoria.

Art. 9° As despesas decorrentes desta Resolugao corrcrfio a coma da d

orgamentaria da Cfimara Municipal.

Art. 10. Esta Resoiugao anti-a em vigor a partir de 03 de julho de 2017:.

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARLOS BARBOSA
MAIO DE 2017.

MA’FEUS CHIES GU "RRA
1° Secretario

Ragislre-se e pubiiqucrsc. 3] de maio de 20 l 7.

Wiliam Uiac L Secretario Administrative da Ceimara de VCTCadfli'Cfi

ENIO OLLI‘
Vice-Presidente‘

4%?
MIGUEL ALBERTO STANEISLOSOSK.

2° Seeietario ;

todos os

risiativa.

itagzao da

trativo

Le sera

otagéo

3] DE
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