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DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

DE PROCEDIMENTO DA OUVIDORIA 

 

 

 

Referência: Procedimento da Ouvidoria da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do 

Silva/SC - Demanda Chave nº 20220523143000. 

 

 

 

Trata-se de demanda/manifestação encaminhada à Ouvidoria da Câmara de 

Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC (Demanda Chave nº 20220523143000), 

contendo reclamação acerca da correta identificação de Ruas do Município. 

 

O procedimento epigrafado encontra-se em tramitação, próximo ao prazo de sua 

conclusão, aguardando atualmente a resposta de informações solicitadas à Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, por meio do Ofício nº 059/2022 – 

CMBAS, e do Ofício nº 066/2022 – CMBAS. 

 

Contudo, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente 

solicitou por meio do Ofício nº 018/2022, a prorrogação de prazo em 15 (quinze) dias para 

apresentar resposta, justificando o grande volume de trabalho do setor nos últimos meses, e a 

necessidade de conclusão de projetos a serem licitados pelo Município, tendo em vista a 

proximidade do início do período eleitoral, circunstâncias estas que demandam um prazo 

maior para que as informações solicitadas por esta Ouvidoria sejam devidamente prestadas. 

Aludida solicitação foi deferida, nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei Municipal nº 

998/2019, e comunicada por meio do Ofício nº 073/2022 – CMBAS. 

 

Portanto, considerando tais situações e, ainda, o interesse público e a necessidade 

administrativa na questão, determina-se a prorrogação do presente procedimento, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 11, da Lei Municipal nº 998/2019, para que assim a 

Ouvidoria da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva/SC possa apresentar 

resposta conclusiva à demanda/manifestação. 

 

Comunique-se os interessados. 

 

Registre-se. Publique-se. 

 

Balneário Arroio do Silva/SC, 21 de junho de 2022. 

 

 

 

 

SILVIA DA SILVA BORGES 
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