
 

 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 103/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 

FUNÇÃO GRATIFICADA – FG, BEM 

COMO ALTERAÇÃO DA REFERÊNCIA 

NA FUNÇÃO GRATIFICADA DO 

CONTROLE INTERNO, NA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 27/2009, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Art.1º Fica criado a função gratificada de Ouvidor Geral da Câmara de Vereadores do 

Município de Frei Rogério/SC, com gratificação mensal de 50% (cinquenta por cento) do 

menor vencimento do quadro de salários do município, cujas atribuições serão fixadas por 

resolução. 

 

§ 1º Por força do disposto no caput deste artigo, o art. 2º, II, alínea “e”, passará a constar 

como alínea “c” e ainda, acrescenta ao inciso II a alínea “d”, passando a ter a seguinte 

redação: 

Art.2º [...] 

 

II- Órgãos Auxiliares Superiores: 

[...] 

c) Controladoria Interna; 

d) Ouvidor Geral 

 

§ 2º. Por força do disposto no caput deste artigo, o anexo IV, item 1, da Lei Complementar 

27/2009 passa a vigorar acrescido da seguinte redação: 

 

1. QUANTITATIVO, CÓDIGO E REFERÊNCIA 

 

Quantidade Código Referência(*) 

01 (um) FG – 02 0,50X 

 

§ 3º. Por força do disposto no caput deste artigo, o anexo IV, item 2, da Lei Complementar 

27/2009 passa a vigorar acrescido do item 2.2 com a seguinte redação: 



 

2 - HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.2 FG-2 OUVIDOR GERAL 

  

HABILITAÇÃO 

 

- Servidor público efetivo do Poder Legislativo, portador de 

diploma de conclusão de ensino superior. 

ESPECIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES 

- Receber, analisar, responder e, quando for o caso, encaminhar 

aos órgãos competentes, as manifestações da sociedade que lhe 

forem dirigidas; 

- Dar prosseguimento às manifestações recebidas, sejam ou não 

identificadas; 

- Encaminhar, quando se tratar de assunto de domínio público, 

cópia dos documentos solicitados ou, quando isso não for 

possível, dar ciência do seu teor; 

- Informar o cidadão ou entidade, cujas manifestações não forem 

de competência da Ouvidoria Parlamentar, sobre qual o órgão a 

que deverá dirigir-se; 

- Organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados à 

Ouvidoria; 

- Facilitar o amplo acesso do usuário aos serviços da Ouvidoria, 

simplificando seus procedimentos e orientando os cidadãos sobre 

os meios de formalização das mensagens a serem encaminhadas 

à Ouvidoria Parlamentar;  

- Colaborar com a Presidência na realização de eventos, 

seminários e audiências públicas, que tenham relação com as 

atividades da própria Ouvidoria Parlamentar ou sobre temas cuja 

relevância seja constatada em virtude de manifestações feitas 

pela sociedade; 

- Acompanhar as manifestações encaminhadas pela sociedade 

civil à Câmara Municipal; 

- Responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências 

tomadas pela Câmara Municipal sobre os procedimentos 

legislativos e administrativos solicitados; 

- Conhecer das opiniões e necessidades da sociedade civil para 

sugerir à Câmara Municipal as mudanças por ela aspiradas; 

- Auxiliar na divulgação dos trabalhos da Casa, dando 

conhecimento aos cidadãos dos canais de comunicação e dos 

mecanismos de participação disponíveis na Câmara Municipal. 



– Manter sigilo, quando solicitado, sobre os dados dos usuários 

dos serviços de Ouvidoria; 

- Elaborar e manter atualizada a carta de serviços no site da 

Câmara Municipal de Vereadores; 

 

 

Art. 2º Fica alterada a referência constante no Anexo IV, item 1, de 0,50X para 1,00X, 

passando a ter a seguinte redação: 

 
Quantidade Código Referência(*) 

01 (um) FG - 01 1,00X 

 

§ 1º Fica acrescentada no anexo IV, item 2.1, as seguintes especificações das atividades:  

 
ESPECIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES 

 - Realizar transmissão on-line e ao vivo das sessões legislativas; 

 - Providenciar toda e qualquer manutenção necessária aos aparelhos eletrônicos responsáveis 

pela transmissão on-line; 

 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

                 

Frei Rogério/SC, 16 de março de 2022. 

 

 

JULIO CESAR FACHIN 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


