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LEI N', 510, DE 06 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre
Município de

providências

a criação da

Água Branca
Ouvidoria do

e dá outras

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso

das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e

legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a
seguinte Lei:

CAPITULO I
DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

Art. lo. Fica instituída a Ouvidoria Geral do municipio de Água Branca. órgão vinculado ao

Gabinete do Prefeito, responsável, prioritariamente, pelo tÍatamento das manifestações

relativas às políticas e aos serviços públicos prestados, sobre qualquer forma ou regime, pela

administração pública direta, com vistas a avaliação da efetividade e ao aprimoramento da

gestão pública.

Art. 2'. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - usúrio: pessoa fisica ou juridica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de

serviço público;

II - serviço público: atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou

serviços à população, exercida por órgâo dâ administração pública;

III - agente público: quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natueza civil ou

militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,

IV - manifestações: reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações que tenham

como objeto políticas ou serviços públicos pÍestados e a conduta de agentes públicos na

prestaçâo e fiscalização de tais serviços.

V - reclamação: demonstraçâo de insatisfação relativa a serviço público;
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M - denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão

de controle interno ou extemo'

MI - sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de politicas

e serviços prestados pelo Município;

VIII - elogio: demonstração, recoúecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou

atendimento recebido;

IX - solicitação: requerimento de adoção de providência por parte da Administração.

CAPiTULO II
DAS FINALIDADES DA OUVIDORIA

Art. 3o. São atribuigões da Ouvidoria Geral do Município de Água Branca:

I - receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentiirios e pedidos de informação

sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos,

indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do

municipio de Água Branca ou agentes públicos;

II - diligenciar junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de

informações e esclarecimentos sobre atos prâticados ou de sua responsabilidade, objeto de

reclamações ou pedidos de informação, na forma do inciso I deste artigo;

III - manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua

fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;

IV - informar ao interessâdo as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados

os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;

V - fazer recomendações para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, sugerindo a

adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões na prestação de

sewiços públicos;

M - elaborar e publicar anualmente no órgão de publicação oficial do Município, relatório de

suas atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos municipaisl
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Vll - coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de

encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um

orgão da administração direa;

VIII - comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e
qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razÃo do exercício de

suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações,

denúncias e representações recebidas.

§ 1o - Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá, diretamente, ou mediante representação,

apresentar à Ouvidoria Geral do Municipio reclamação, sugestão, solicitação, denúncia e

elogio referente a sewiços públicos prestados pelos órgãos e entidades da administração

pública direta e indireta.

§ 2" - A Ouvidoria Geral deverá fomecer resposta conclusiva ao usuário no prazo máximo de

30 (trinta) dias, prorrogável de forma j ustificada uma única vez, por igual período.

§ 3' - Observado o pÍazo previsto no § 2', a Ouvidoria Geral poderá solicitar informaçôes e

esclarecimentos diretamente a agentes públicos do órgão ou entidade competente, as quais

devem ser respondidas no pftvo de 20 (vinte) dias, prorrogável de forma justificada uma

única vez, por igual período.

§ 4" - A Ouvidoria Geral poderá receber e analisar manifestações anônimas, devendo

encaminhá-las desde que apresentem elementos suficientes à verificação dos fatos descritos.

§ 5'- As recomendações de que trata o inciso V deste artigo devem se encaminhadas

formalmente, com suas respectivas justificativas, à autoridade superior do órgão ou entidade.

CAPITULO III
DA ESTRTJTTJRA ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA

Art.4o A estrutura administrativa da Ouvidoria Geral do Município será composta por 01

(um) servidor, que será designado pelo Prefeito Municipal, com coúecimento tecnico e
reputação ilibada.

Parágrafo único. São requisitos para seÍ Ouvidor do Município, na conformidade do disposto

nesta lei:
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II- não ter sofrido penalização administrativa, civil ou penal relativo a crime contra a

administração ou a fó publica transitada em julgado;

III - possuir formação superior completo;

IV - não ser cônjuge, ascendente ou descendente ou parente em até teÍceiÍo grau do Prefeito,
do Vice Prefeito, vereador ou secretários municipais.

V não exercer, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade
pÍoÍissional;

VI não realizem atividade político-partidária;

MI - qualquer outra circunstância que afete os principios da autonomia profissional,
segurança dos controles ou segregação de funções;

AÍt. 5o. O Ouvidor da Prefeitura Municipal de Água Bralca atuará com autonomia e
independência dentro de sua função, devendo firmar compromisso público de:

I - não concorrer, coordenar campanha ou apoiar publicamente candidato a cargo público;

II - manter sigilo sobre os processos que estiver sobre sua responsabilidade;

III - atuar com observância exclusiva ao interesse público;

IV - não se manifestar publicamente sobre processos e assuntos que estejam sob sua

responsabilidade;

V- manter conduta profissional ética e reputação ilibada mediante responsabilidade funcional
no cuidado com os pÍocessos que lhe são afetos

AÍ. 6o. Para o pleno exercicio de suas atribuições, e assegurado ao Ouvidor Geral:

I - autonomia na elaboração de pareceres, atos e relatórios, sendo vedada a alteração ou
influência sobre estes;

I - propor aos órgãos da Administração, resguardadas as respectivas competências, a

instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das

responsabilidades adm inistrativas, civis e criminais;
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II - requisitar, diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal, informações,

certidões ou cópias de documentos relacionados com as reclamações ou denúncias recebidas,

na forma da Lei;

III - recomendar a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao

aperleiçoamento dos sewiços pÍestados à população pela Administração do Município;

IV - recomendar aos órgãos da Administração Direta a adoção de mecanismos que dificultem
e impeçam a violação do patrimônio público e outras que possam ocasionar prejuízo ao

eráno;

V - outras atividades conelatas relacionadas com a atividade de ouvidoria.

Art. 7'. O Ouvidor Geral, quando for o caso, deve guardar sigilo das informações levadas ao

seu coúecimento no exercício das funções.

CAPITULO IV
DAS DTSPOSTÇÕES rrNRrS

ArL 8o. Os atos oficiais da Ouvidoria serão publicados na ímprensa oficial e no site do

Municipio, em espaço próprio reservado ao órgão.

Art. 9". O ocupante do Cargo de Ouvidor poderá perceber gratificação de função, conforme
legislação municipal própria-

Art. 10. Esta lei podení ser regulamentada por Decreto no que couber.

Art. 11. As despesas decorrentes desta lei, serão suportadas por dotações orçamenúrias
próprias.

Art. 12. Esta lei entraú em vigor na data de sua publicação, revogada as disposiçôes em

contrário.

Agua Branca./PB, 06 de maio de 2022

VERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -
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LEIS
§ 8'. o ABPREV sêguirá es no.mes, lmit6s, e as mesmas Íegrâs
dê cálc1rlo de apuraÉo do larr de rdministraçáo dêfrÍdâs ou
svefllualmenlê modmcadâs stravés dos átG ereedidct pda
Secr€teÍiâ E6pecial de Preüdàcra € TrâtÉlho do Minasterio da
Econoínie.

Art l'- As slíquotas cttâdâs no ârllgo 1" destâ lei poderá ser
âlt€rada madianta L6i Municipãl apó. âpÍês6ntâção dê novo cálcrrh
âtuedel.

À.L 50 . EsliáL Lei entra em vigor 90 dias após sua publicâÉo.

^n. 
3.. O Âí. 9# da Lel n' 311 dê 08 dê 30 dê no\rêltrbro dê 2009

pâsgâ a úgdâr cofi âs seguintÉ dtsrâçõês:

An. ggp. A dêspesa do lnsütJto de Prwidehciá social do MunicíBo dê
Água IrEncâ 

-ÀBPREV 
se consütuirá de.

| - PagamoÍío dê proslaçõês da nâturôzâ pÍ6vid6nciáiai
ll - Pâgemênto de prestâçáo do naturêzâ administÍâtivâ.
§ 1o. O lmlte de gaôlos adhlni8lraúvos do ABPREV seÉ dê 3olo (tÍês
inteiros por ceíto) sobrc o váloa totol da§ reE,unemÉê6, prcventos e
pensôes dos segurados vinculedos a estê regime pÉprio, relallvo ao
ororcício fi nanceiro antêrioÍ.

§ 2'. Fi€ autoíizado o êumento de 20% {vlnte pd c€nto) do lamite d€
que trat6 o § 1. desle artigo parâ o 61lsteio erdu6ivo de despesas
aúnihhfalivás de qu€ trâtám o § 6p do a(. 15 ds PoÍtâri6 MPS
402,]2008.

§ S. À ebveçâo dá táxá de âdmihistraÉo obsewará os seguintes
pôÍámetros:
á)Oêv6rá ssí âplcáda â partir do inacio do exêrcÍcio §lbsaqu6nt6 à
pubfcâÇão desta Lêi Complêmênter, 6tândo condioonada à pÍéviâ
íoÍÍnâlÉÉo dâ adêsão ao PrôGestáo - RPPS;
b)D€lx6rá de ser aplicad8 Bê, no prazo d6 dors anos, contádos o parll.
dâ data prevista na alÍnea ao RPPS não obliver â CertiÍcâçáo
lnslitucionâl êm um do6 niveis de adoÍencia sslabolecidos no Prô-
G6§lãO - RPPSi
c)Vonê.â â sêr âplicáda, no êxêÍcício subsequênle àquds 6ín que o
RPPS vier e oblar â ceíifcâçéo institucional, se está se der 6pós o
pra2o de trala a alínea bi

,í.*'ln: 'i-'.. i
EVERTON FIRMINO BAÍISÍA_ PREFEITO

LEI N' 510, DE 06 DE MA,o DE 2022

Dlspõe sobré ã crl!çto d. Ouvldo.ia do
,runlciplo ds Agua Brâncâ € dá out as
provldêncla!

o PREFEÍTo Do MuNtcÍpto oE ÀGUA BRANCA, do Estâdo dê
PeÍsíba, no uso dss srriboiçóes que he sáo Íâorltedss p.b Arligo 31, lnciso
ÍV da Lei oÍsânicâ Municjpale legislsÇáo peíinenle, íâ2 §ab€. que a cámara
Municipsl APROVOU s eh SANCIONÂ a s6guante Lei:

CAPITULO I

DtsPosrÇoEs PRELTMTNARES

AÍt. 1". Fica insúuídâ a ouvidoriâ Ge€l do rnunicípio de Águo Bráncá, ôÍgáo
vinculado ao Gabinete do PreÍeito, responsável, priorltadâmente, pElo
tlalamento dos m6niísstaçóes rdativas às polÍtlcas e aos seÍviçps úblic6
paestados, sobre quahuêríoma ou regime, peh edministreÉo públic5 direta,
com viíâs â âvefâÉo de efetiüdade ê ao aprimoramonto da gêÊtáo Blblitá.
An. 2". PaÍE os eÍêilos dastâ Lei, considerâ-se:
| - usuá.io: pcssoâ Íísica ou iurídicâ que se b€hafcia ou ulilza, efáivá ou
potencialmsrlte, de serviço público;
ll - sêrviço priHico: atiüdade âdministrâlivâ ou de pÍestagão direta ou indiÍeta
d6 b6ns ou sêÍviços à populáção, exarcida poÍ órgáo da administíâÉo
ÉHicâ;
lll- ag.nre úblco: quem exeEe caÍEo, €mprêgo ou íungáo úUica, de
nâturczâ dúl ou mllitar, ainda que tránsitoÍlam€ite ou setn reífiuneração;
IV - maniÍêslãçôes: r6clemâçóes. dênúncias. slgeslóes, elooioê e sdicitâçóês
quo tenhom como obielo polÍücas o! serviços públlcos pGslados e a conduta
de agentss púbtcos nâ prestaÇão e fscâlização de tâis s€rviços;
V- redamaçáoi d6monstrâçáo de insalisíação relátive â serviço público;
M - dêírúnciá: comunicâÇãô dê práticâ d6 alo ilíclto cula sofuÉo dep€nda da
atuaÉo de órgáo d! cont ole intêmo ou eíêínoi
Vll - sugestáo: p.oposiçáo de ideia ou íormulaÉo da prop6ta de
apÍihoramehlo dê polílicâs e serviços p.eíados pelo Munlcipto;
Vlll - dogio: doínonslreÉo, reconhecimenlo dr sãlbíação sobre o sêrviço
oí6r€cido oú âlendimcnto Íocabido;
lX - sdicitêçáo: requeíimento de adoç5o de providênciâ poÍ perte da
AdminisLaçáo.

CAPÍTULo
DAS FINALIDADES DA OUVIDORIA

Art. 3". Sáo alrlbuiçõês da ouúdoíiâ Gêrâl do Município de Àgua Brânca:
| - rec€b€r ! apur6r dênÚncrâs, redameÉes, cÍlticss, comentóÍios e pediros
de inÍoÍÍnação sobÍE atos conside.ados ilegais coíni§slv6 e/ou o.nissivo§,
arbitráÍio6, de§one§lo§, indecorcsos, ou quê conlransÍn o interes$ pÚUico.
p|dticâr,os poÍ scrvidoÍes Êiblcos do municipio dê Agu. 8ráncâ o|r agenleá
ÊjUicosi
ll- dilig€ndàrjunto às unidadês da AdministÍaçáo compelentês pârâ e
píestsçáo poÍ esleô, de iníoífiaÇóes ê esdareclmêntG §obÍe atoc prâlicado6
ou de sua responsabrlidâde, obirto de redâmáÇões ou pedidc de
iníoímaqão, na toíma do inciso I dêste artigo;
lll - mentor sigilo, quando Êolicilado, §obÍê ãs íêclâmeçõ6s o|.l denúncjas, b6Ín
como sobrê sua íont6, proüdenciando, íJnlo ao3 óryáos competêntes.
pÍoi6ção âoa dBnunciântas;
ÍV- infoínar âo intêrêsssdo as proüdênclês âdolâdas em râzáo de sêu
p€dido. excêpoonados os cssos em que â lêl esBsgurar o dever de sigilo;
V - fazer recomendáçáes para a helhoria d6 qualidads d(§ semç6
píeslado§, sugeíindo a adoçáo de medidas perâ e clreção e a píêvençáo de
íâlhâs 6 omi6sóa6 ôa pí66tação dê âêÍviç46 Êiblacos:

F

§ 40. Nâ verúcação do lim(e defnido § 1' náo seráo cdnputâdas as
despesãÉ decorreôles dâa eplcações de recursG em átiv6

§ 5'. As despêsâs com pÉsteçáo d€ serviços relativos a ass€ssorlá
ou consuhoria, independêntemente da noanenchtura uilizedâ na sua
dê6niÉo. dêveráo obs€rvff 06 seguintes requisitos, sem projuizo de
oulroG 6slab6lêcidos p€lo Con§€lho Municipâl dê PÍêvidâncial
aloÊ seÍviçns prêsl.edos d6v€Íáo teÍ por escopo atiüdadês qúê
conúibuam para a melhoÍiá da gosláo, dos procêssos e dos coilrolas.
s€ndo vedads a substiluição das atjvldãdes decisó.ias ü dheloía
orêcutiva e dc d€mâis órgáos eslâMádos com órsáo ou enlidâdê
gêstora do RPPS.
b)O valo. contrdtual háo poderá s€r estabelecido, de íorma dkela ou
indiÍela, cdno pâÍcelâ, Íraçáo ou percêntual do limite dâ Tãrá dê
AdminislÍaFo ds qus tratâ o §l' dô§tê arl,go ou co.yto percêntual dB
recêilâs ou ingressos dê íecursos fuluros; e
clEm qualquer hlÉlese, 03 dlspêndio6 êÍelivamentê realizâdos não
podêráo ser supe.iores ô 50% (onquenta por cehto) dos limiles de
gâÊtos enuei6 do vâlor epurado no calculo de que tratã o §1o de6t€
aí!go,
§ 6'. O dêscumpÍimento dos critérios fxados pârá a laxâ dB
administraÇão do Regime Proprio de Prêúdêncis Sodal rêpÍ€$ntârá
utilzáçáo indevida dos recursos previdonclános;

§ 7'. À deíinaçáo dos sâldos íemânesoenlês dos rêcrrrsos d€§inãdo§
à Rsssrva Adminislrativa, âpurâdc ao fnaldê cada êxoícioo, d6vará
obsêrver o disposto no en. 1 5 dâ PoíraÍia MPS ,tO2,2008.

t 1
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trÀ,oR^ A ALIQUoTA oE cot{TRTBUIÇAo
parRoit^L Do u'{tclpp oE Ácua BRAr{ca
PARA o tt{srÍTuÍo DE PREUDÊICI^ Dos
sERvtDoREs ilu[lctPAls oE Áoua BRÂt{ca-
ABPREV, E DAS OUTRAS PROVDÊNCNS.

o PREFEÍTo Do MUNtclEo DE AGUA BRÀNCÂ, do Esrâdo de
Paraiba, no uso des ãuibuiçõês quô lhe sáo íecullâdas pêb Migo 31, lnciso lV
de L6i Oígânica Munidpal e lsgislâÉo p6íjn6nt6, íâz sebêr quô a Câmarâ
MuÍrcjpâl APROVOU e sb SANCIONA â sêguintê Lei:

An. í' Às conlriúiçóes preüdenoárias de tÍala an. 91" dá Lêi
311/2009. serào de 28,00?t Dara o Ente B suâs dêmais secrBládas relâlivaa ao
Plâno Financêiro, e de 28,00% pa.a o Enle Íelaüvas ao Plâho Preúdsnciáno
sobÍe a bâ6€ de cábulo m€nsâl clá rêmoneraÉo de cerlribuiçáo dos seÍvidor6§

. 'süvos do Pod6r Exâcrrüvo ê Legisletrvo para o lnslitúo dâ PÍÉüdàndâ
\-íluniopsl d. Áquâ aÍsncâ.

Ârt. ? D€v€ s€r so.râdâ ã Àíquola PalÍooal destacada no An. 1' o
pêrcêfltual do 3,00% roÍeÍante ao €uaiôio des dêspêsas administãüva6 do
ABPREV.

Àgus Brânca+B, 06 dê m eio de 2022.
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Vl- elâboÍâí ê publcar ânuâlmênte no ôrgáo de publcáÉo oÍciâl do
MunicÍÉo, rdatfio de su€s aliüdâdes e âvâliâ9áo dê quoldêde do6 sêrviços
úUicos municipais;

Vll - cooÍdenar açóes integrâdãG com os dúeÍÉoE óí9ã06 da municipalidâdê, a
fm d6 $caminhar, d€ Íoma intÊísetoílal, as rgclamaçô€s dos municip6s qua
€lrvdvem maas de um orgáo da edminislrãçáo daÍêtai
Vlll - coínunicar ao óÍ!áo da adminislr.Éo dirêLa coínpotenlo Írara a
epuraÉo de todo e qualqu€. ato le6ivo ao patrimônjo públco d€ quê venhe e
le. ciéncia em râ2áo do exerElcio de suás funÉe§, mantendo afuali2ado
erquivo de doormentâção relativo à redemeço€s. denúnciâs e
reprE§eÍtaçôe§ rec€bid3s.

§ 1 
! - QualqueÍ p€ssoa, nãturàl ou !r{dica, pod.Íá, dirotamanb, ou m€diantG

ÍEpÍeseÍ)leção, epreseíler à Ouvidoda Gerel do Munacítio íecbmâçáo,
sugestáo, solicitaçáo, denúndâ r doglo rê{êrGÍrtê a sêdç6 púUico§
p.esrádos pdos rí.úáos ê enüdadês da adrnihkü"ção públcâ diráa e indirela.

§ 20 - A OuüdoÍia GêÍal d€v€rá Íomecêr rêsp6lã concbsivâ eo usuário no
prazo máximo de 30 (trinla) dias, pmÍrogável de íoíma justficada uma única
vê2, porigualpíodo.
§ 3' - Observado o prazo preü§o no § 2", E Ouvido.la GeÉl poderá solicitâr
iníoírhaço€s e esclarecimênlos dirrtamenle a agênt8s públicoo do oagáo ou
ítidede competeflte. as quáis devem ser rêspondides no prezo de 20 (ünts)

\rras, prurcgávelde íorma,ustficâda uma únlcâ vez. por €ual perlor,o.
- § 40 - A Ouudonâ GêÍâlpodeíá íecêbeÍ e ânâlsâr maÍíêstaçóes anónimas,

d6v6ndo 6ncâminhá.las desde qu6 âprasênt€m sl6mêntos sufcisnt6s à
veÍifcáÇào d6 Íato6 dêscÍitos.
§ 5" - Às recomeflda@s de qu€ trâta o incjso V d€ste âíigo dev€m se
mcaminhadas íornalnenle, com suas respectivas jusúícalivas, à aúoÍidade
supenor do oasào üJ entdade,

CAPITULo nt
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DÀ OUVIOORIA

AIt. 8o. 03 etoa ofciai8 de Ouúdo.ia Eêráo publicado6 na impíÊnsa ofcid e
no sitê do Münlclpio, sn 63pâço própdo íêsêÍvâdo eo óÍgão.
4,t. 9!. O ocírpanto do CâÍgo dc OuvidoÍ podâÍá pêrcêbêí grelifcaÉo dê
lunÇáo, coníoímô l6gislâÉô municipál p.ópriâ.
Ân. í 0. Estã l6i podcÍá sor roguhmcntada por OocÍcto no qu! coubêr.
An. '! 1. As d€8p€aas d€corentê8 destr lei. seráo súponrda6 pd dot çôes
o.gâm6ntádâ3 próprie6.
Âi. 12. E6tâ lêj ênlrârá êm vigor nâ dál,a dê alrá puH,câÇão, rovogedâ es
di6po6i(»6 cm êonEário.

CÀPÍTULo IV
DAS DISPoSIÇÔES FINÂIS

Àguê Brênc€lFB, 06 d€ maio dê 2022

ÉVERTON FIRMINO BÂÍISÍÂ - PREFEITO

pREFEITURA ML-t\atcrp* oe Ácua sRÁNcA - pB

Admi istn Çào:

Everton Firmino Batista- hefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade - Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL
Responsárc1

Assessoria dc lmprcasaArt ,1. A esuut rá adlnhisü.aíva da Ouüddia Ge€l do i,funidÍio será
compostã por 0l (um) seMdú, que seiá d€signado pelo Pteíeho Municipál
com cqúecimento técnico e rep.Jtaçáo ilibada.
PeÉgÍío ú(|aco. Sáo rêqui6ito6 pârâ sêí Ouúdo. do Municipio. ne
conÍdÍÍidâdê do disposio nBsta lei:

l-integÍâÍo qusdro permanente da Administràção Públcr Municipal:
ll- não ter soírido pênâlzação âdministrâÜva, ciülou penâlrelãtivo â crime
conha a admioisLaçáo ou a fó publEa t ansitadâ êm julgadoi
lll - possúar fomâÉo supsrior cdndetoi
lV - não ser cônjuge, ascendênle ou descendente ou parenlê em alé leÍceiro
grau do Preíerto, do Mce Prcíeito. vereador ou se€retádG municipais.
V - não exêÍ.€r. coÍrcoÍnitanlemente cqn a atividâde públca, qualquer oulra
aliüdade pmíssional:
\4 - náo malizeÍn aliüdâde polÍDco-paíidária:
Vll- qualquer outrâ circunatáncia que aÍetê os píinciEi6 de eutoÍromie
íofissionâ|, seguÍãnçâ dos contrdês ou sêgrêgâÉo dê íunçóes;

\J,vt. 5o. O Owidoí da Preíeitura Municipsl de Água BÍsnc€ sluará coín
autúdnia e indêpêndênda dentro de sua íunÉo. devêndo fnnar
compromisso úblco de:
I' não concoÍrêr, coordenaÍ campanha ou apciar publicamêote candidâlo a
câíso púHicô;
ll - manleÍ sigilo sobre os processos que estiveÍ soblÍe suâ responsâbilidadei
lll- atuar cdn obse.vância exclusiva ao inlêressê púbÍco;
lV ' não se rnáníestar publcâmente sobre $ocessos e âssrntos que osteiam
sob sua responsabilidadê;
V- mehtercohdutâ profssionel êlicá e red,láÇào iibádâ medisntê
ÍEspoÍtsabilidade tuncional no crridado com os processc que lhe sáo aíelo6
Art. 6'. Para o phno êxercício de suas êuibuiçõ€s. é ãsssguredo ao Ouúdor
Geral:
l-áúonomi8 íâ elabolação de parece.qs, atos e relatórios, sendo vedada a
âllêrâçáo ou ifilluênciâ sobre estes:
l- propor áô6 órgáos da rdminislraÉo, re§guardadaE â3 re6pectiva6
compêtências, a instâurâÉo dê slndícâncias, inquérilos ê oulra3 môdidâs
dêsrinadâs à âpuraÉo das responsâbilid6dEs âdministralivâs, civis .
cÍiminaisi

ll - requjsilar, dÍetamenle e sem qualquer ônus, dê quaiquêr óÍgão municipal,
iníoÍmaçóss, certidóss ou cópias dê documênlos íolacionados com as
íêclamaÇõês ou denúncias recebidas, na foÍmâ da Lei;
lll - r6comendar a adoção da providências que €nlond€r portinentes,
necessánas ao apêrfeiçoâmento dos sêr,/iços presiados à popúbção pela
AdministraÉo do Município;
lV - recomendar aos órgáos & Administração Direlâ a êdoçáo d€
mecânasmos que dirlcultem e impeçam a violação do patrimônio público e
drtrâs quê possãm ocãsionar prejuizo êo êrário;
V - oúlrâs âiividâdês coÍelâLas relacionadás com ã aiividâdé dê ouúddia.
Aí1. 70. O Ouvidor Geral, quando Ío. o caso, deve guardar sigilo dâs
jnfo.máçóes levadâs âo seu conhecimonto no ererc,cio das funçóes.
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