
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº 025/2018.                                                    Em, 01 de março de 2018. 

 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE 

OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO VIA 

APLICATIVO WHATSAPP E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

  A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,  

RESOLVE: 

 

 Art. 1.° Fica criado o serviço de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal via 

aplicativo WhatsApp, com a finalidade de fortalecer os mecanismos de participação social e 

qualificar a gestão participativa no Município de Cabo Frio. 

 

 1.° As informações, fotografias e vídeos encaminhados por meio do aplicativo 

WhatsApp serão consideradas provas documentais que servirão para auxiliar o Poder Público 

no registro da demanda. 

 

 2.° O órgão competente do Executivo que receber a demanda deverá responder ao 

cidadão requerente as providências que serão adotadas. 

 

 Art. 2.° A organização e o funcionamento dos serviços de Ouvidoria Municipal via 

aplicativo WhatsApp obedecerá às seguintes diretrizes: 

 

 I – objetividade e imparcialidade no tratamento das informações, sugestões, elogios, 

reclamações e denúncias recebidas dos munícipes; 

 

 II – zelo pela celeridade e qualidade das respostas às demandas recebidas; 

 

 III – defesa da ética e da transparência nas relações entre a Administração e o usuário 

do sistema. 

 

 Art. 3.° Constituem atribuições do serviço de Ouvidoria Municipal via aplicativo 

Whatsapp: 

 

 I – detectar as reclamações, sugestões, elogios e denúncias, para subsidiar a avaliação 

das ações e serviços públicos pelos órgão competente; 

 

 II – encaminhar as denúncias para as providências necessárias; 

 

 – realizar a mediação administrativa junto aos setores competentes com vistas à 

correta, objetiva e ágil instrução das demandas apresentadas pelos cidadãos, bem como a sua 

conclusão dentro do prazo estabelecido para resposta ao demandante; 

 

 IV – informar e orientar o cidadão para a participação e o controle social dos serviços 

públicos. 
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 Art. 4.° As manifestações direcionadas à Ouvidoria Municipal via aplicativo 

WhatsApp deverão conter, no mínimo: 

 I – a identificação do interessado; 

  

 II – os meios disponíveis para contato; 

 

 – as informações sobre o fato e sua autoria, e, se for o caso, a indicação das provas de 

que dispõe ou de que tem conhecimento. 

 

 Art. 5.° Compete ao Poder Executivo a divulgação da disponibilidade do serviço 

previsto nesta Lei. 

 

 Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 26 de março de 2018. 

 

 

VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA:  
 Através da implementação  das medidas mencionadas nesta matéria a Administração 

Pública poderá se aproximar mais da população, utilizando como canal de comunicação um 

aplicativo já popularizado e que não requer grandes investimentos em tecnologia. 

 

 

 

 

 

 


