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PROJETO DE LEI Nº 054-03/2019 
  

Cria gratificação especial pelo exercício de 
função de Ouvidor. 

 
Art. 1º Fica criada a gratificação especial pelo exercício de função ao servidor 

ocupante de cargo de provimento efetivo que, designado para além do desempenho 
das atribuições ordinárias do cargo, ocupe, ainda, a função Ouvidor. 

 

Parágrafo único. A síntese de atribuições das referidas funções estão contidas 
no Anexo Único desta Lei. 

 

Art. 2º A gratificação de que trata o art. 1º é fixada conforme segue: 
          I - 01 (um) Ouvidor, com gratificação mensal de R$ 1.482,76 (mil e 
quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos). 
 

§ 1º A gratificação de que trata este artigo terá sua expressão monetária 
revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas 
observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município. 

 
§ 2º O valor da gratificação será incluído na Folha de Pagamento do servidor e 

pago na mesma data do recebimento dos proventos 
 

Art. 3º Extingue 01 (uma) função gratificada de Supervisor e 02 (duas) funções 
gratificadas de Assistente criadas pela Lei Municipal n° 3.982, de 10 de março de 
2005. 

 

Parágrafo único. Fica alterada a redação do art. 1°, §1º, da Lei Municipal nº 
3.982, de 10 de maio de 2005, que passa a viger com a seguinte redação: 

 
“§ 1º. O quadro de  função gratificada terá a seguinte estrutura: 

 

Denominação Número do FC Valor Quantidade 

Assessor FC - 3 R$ 310,73 02 

Supervisor FC - 2 R$ 211,86 02 

Assistente FC - 1 R$ 153,01 01 

 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias do orçamento vigente. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 19 de junho de 2019. 

 
Carlos Rafael Mallmann  

Prefeito de Estrela 
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                     Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 19 de junho de 2019. 

 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 054-03/2019 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos à 

apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 054-03/2019, que cria 
gratificação especial pelo exercício de função de Ouvidor. 

A presente proposta tem por objetivo a criação da 
gratificação especial de Ouvidor para atuar diretamente na Ouvidora Municipal, 
observando que só poderá ser ocupado por servidores de cargos de provimento 
efetivo. 

A gratificação aqui proposta ira receber queixas, 
denúncias e requerimentos, verbais ou escritos, de qualquer cidadão ou entidade, por 
ação ou omissão que digam respeito a quaisquer circunstâncias relacionadas as 
atribuições do Poder Executivo Municipal; viabilizar  a  aproximação  do  cidadão  com  
o  Poder  Executivo  Municipal,  atuando na prevenção e mediação das questões que 
lhe forem apresentadas; facilitar o   acesso   do   cidadão   ao   Sistema   Municipal   
de   Ouvidoria,   estimulando a sua participação no tocante à prestação dos serviços 
públicos da competência do Poder Executivo Municipal;  bem como, garantir  resposta  
ao  cidadão,  no  menor  prazo  possível,  com  clareza  e  objetividade; dentre outras 
atividades descritas no Anexo Único. 

Ainda, o impacto orçamentário da criação da função de  
Ouvidor deriva da extinção das funções gratificadas descritas no art. 3° do presente 
projeto, segue em anexo impacto orçamentário. 

Assim, solicitamos a apreciação do Projeto de Lei em tela 
que busca a criação dos Cargos de Coordenação deste órgão, para suprir as 
necessidades atuais do Executivo Municipal.  

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann  
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Élio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 
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ANEXO ÚNICO 
 
Função: Ouvidor 
 
Síntese dos Deveres: Receber queixas, denúncias e requerimentos. 
 
Descrição das Atribuições: receber queixas, denúncias e requerimentos, verbais ou 
escritos, de qualquer cidadão ou entidade, por ação ou omissão que digam respeito a 
quaisquer circunstâncias relacionadas as atribuições do Poder Executivo Municipal; 
viabilizar  a  aproximação  do  cidadão  com  o  Poder  Executivo  Municipal,  atuando 
na prevenção e mediação das questões que lhe forem apresentadas; facilitar o   
acesso   do   cidadão   ao   Sistema   Municipal   de   Ouvidoria,   estimulando a sua 
participação no tocante à prestação dos serviços públicos da competência do Poder 
Executivo Municipal;  garantir  resposta  ao  cidadão,  no  menor  prazo  possível,  com  
clareza  e  objetividade;  coordenar,  supervisionar  e  dirigir  o  Sistema  Municipal  de  
Ouvidoria,  expedindo instruções quanto aos procedimentos a serem adotados;  
resguardar  o  sigilo  das  manifestações  recebidas  e  suas  fontes,  quando  
solicitado; providenciar  a  remessa,  aos  Órgãos  ou  Entidades  competentes,  as  
manifestações recebidas, acompanhando a sua apreciação;  dirigir-se diretamente aos 
Secretários do Município e dirigentes máximos de Órgãos ou Entidades do Poder 
Executivo Municipal, por iniciativa própria ou atendendo   manifestação   do   cidadão,   
para   correção   de   procedimentos,   apuração  de  fatos  ou  adoção  de  
providências  administrativas,  inclusive  de  natureza disciplinar;  sistematizar  e  
divulgar  relatórios  periódicos  da  atuação  do  Sistema  Municipal de Ouvidoria; 
identificar  oportunidades  de  melhoria  na  prestação  dos  serviços  públicos  
municipais e propor soluções;  sugerir  modificações  de  regulamentos  e  atos  
normativos,  a  fim  de  que  os  cidadãos sejam atendidos com maior eficiência e 
civilidade; executar atividades correlatas. 
 

Requisitos para recrutamento: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
d) Ocupar cargo de provimento efetivo. 
 
Recrutamento: Livre escolha do Prefeito, desde que preenchidas as demais 
condições estabelecidas para provimento de cargo público. 


