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Relatório 4° Trimestre 

Ouvidoria - 2019 
 
1) Introdução 
 
Os canais de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, tem suas atribuições 
fixadas pelo Decreto 483/2017 e seus procedimentos regulamentados através da Instrução 
Normativa SCI N° 008/2018, sendo de responsabilidade da Unidade Central de Controle 
Interno. 
 
Os cidadãos podem acioná-la por meio de reclamação, crítica, denúncia, sugestão ou elogios à 
administração, permitindo uma interação ágil e direta entre gestor e sociedade para a 
resolução de problemas e a busca por soluções que beneficiem a comunidade. 
 
Funciona como instrumento que contribui para fazer valer os direitos do cidadão, além de 
manter o controle social sobre as ações do governo municipal, possibilitando o exercício da 
cidadania, contribuindo para uma maior transparência e eficiência na Administração Pública. 
 
Em atendimento ao disposto no artigo 6° do Decreto 483/2017, a Unidade Central de Controle 
Interno, divulga relatório estatístico contendo dados quantitativos e qualitativos relativos às 
atividades desenvolvidas pela Ouvidoria anualmente, mas visando complementar e dar 
publicidade às atividades, optamos por desenvolver um relatório mais simplificado 
trimestralmente. 

 
2) Canais de Ouvidoria 
 
2.1) Solicitações eletrônicas através do e-OUV - Sistema Eletrônico de 
Ouvidoria  
 
Canal de comunicação da Ouvidoria disponíveis a todos os cidadãos, entidades ou agentes 
públicos na página inicial da Prefeitura Municipal (www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria). 
Por meio dele, é possível manifestar a sua opinião sobre os serviços prestados, noticiar 
ocorrência de irregularidades no âmbito da administração municipal, bem como registrar 
sugestões, elogios ou reclamações. 
 

www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria
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Na página destinada ao e-OUV, link supracitado, além de enviar o pedido de informação, há 
disponível ainda, os relatórios estatísticos anuais. Além disso, há orientações para utilização 
do sistema e forma de acompanhamento. 
 

 
 

2.2) Solicitações presenciais através da Ouvidoria Física 
 
Permite que qualquer cidadão, encaminhe suas manifestações de sugestão reclamação elogio 
denúncia solicitação e dúvidas de forma presencial no Setor de Protocolo deste Poder 
Executivo. 
 
Com a implementação da Instrução Normativa SCI n° 008/2018, foi criado o modelo que fica 
disponível para preenchimento no Setor de Protocolo. Os servidores do Setor do Protocolo 
são responsáveis por prestar todas as orientações pertinentes a Ouvidoria aos cidadãos, 
devendo auxiliá-los a redigir a manifestação no formulário e disponibilizar o número do 
protocolo para acompanhamento.  
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Ao receber a manifestação do cidadão, a Unidade Central de Controle Interno desenvolve as 
medidas necessárias para realizar o atendimento, despachando internamente para a 
Secretaria responsável tomar as providências cabíveis e responder a informação requerida, 
dentro do prazo previsto. 
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Imagem/Atendimento Ouvidoria Física 

 
 

Localização da Ouvidoria Física: Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio - 
Espírito Santo - Térreo da Prefeitura. 
 
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta, 07 às 13h, exceto feriados. 
 
Dessa forma, a Ouvidoria física facilita o exercício do direito à informação pública do Executivo 
Municipal ao cidadão que não possui acesso aos meios eletrônicos. 
 

 
2.3) Solicitações eletrônicas através do E-mail e telefone da UCCI 
 

O interessado, sempre que necessário, poderá contar com o auxílio da Unidade Central de 
Controle Interno para acessar os dados constantes no sistema eletrônico e para formular o 
seu pedido de acesso a informações por meio da Ouvidoria, através do telefone (27)3735-
4022 ou solicitar diretamente a informação através do e-mail 
controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br, oportunidades em que, registramos a devida 
manifestação, no sistema eletrônico. 
 

 
2.4) Manifestações presenciais realizadas diretamente nas Secretarias 
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Caso a manifestação ocorra diretamente nas Secretaria Municipais, se for possível atender à 
solicitação de imediato, deve ser efetivada, com todo zelo, cuidado, integridade, 
primariedade, autenticidade, solicitude e atenção possíveis.  
 

3) Relatório contendo dados quantitativos e qualitativos relativos às atividades 
desenvolvidas no 4° Trimestre de 2019: 
 
Ocorreram 14 (quatorze) manifestações no quarto trimestre de 2019: 
 

Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos Número de pedidos 
Pedidos recebidos (Out, Nov e Dez) 14 

Pedidos atendidos 12 
Pedidos indeferidos 0 

Pedidos em atendimento 2 

 
O principal meio de entrada das manifestações é através do Sistema Eletrônico - e-Ouv: 

 

Meio de entrada Número de 
pedidos 

Manifestações eletrônicas através do e-OUV 11 
Manifestações eletrônicas através do E-mail da UCCI 1 

Manifestações presenciais através da Ouvidoria Física 2 
Manifestações através do telefone 0 

 
A partir do preenchimento dos formulários de Ouvidoria, é possível extrair dados que 
caracterizam os solicitantes e definir o perfil dos solicitantes, ressalvando que o fornecimento 
dos dados, não são obrigatórios para realização do requerimento. 

 
 

Tipo de Solicitante Número de pedidos 

Pessoa física 13 
Pessoa Jurídica 1 

 
 

Gênero dos Solicitantes Número de pedidos 

Feminino 7 
Masculino 6 

Anônimo  0 
Não se aplica (MP, SESP-ES..) 1 

 
 

Demanda mensal Número de Demanda mensal Número de 
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pedidos pedidos 
Outubro 2018 3 Outubro 2019 9 

Novembro 2018 2 Novembro 2019 3 
Dezembro 2018 2 Dezembro 2019 2 

  
 
A tabela abaixo representa a demanda de pedido por órgão, sendo que só incluímos as 
Secretarias e Setores que obtiveram solicitações: 

 
Demanda de pedidos por órgão Número de pedidos 

Secretaria Municipal de Administração 1 

Gabinete do Prefeito (Departamento de 
Comunicação) 

1 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 2 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Defesa 
Civil) 

1 

Secretaria Municipal de Saúde 5 

Procuradoria Geral 1 
Secretaria Municipal de Assistência Social 2 

Setor de Fiscalização 3 

 
Ressaltamos que ocorreram manifestações que foram encaminhadas e solucionadas, 
envolvendo mais de um setor/secretaria, demonstrando o trabalho em equipe, cooperação e 
a união de esforços, para atender com primazia os cidadãos.  

 
 
Os motivos das manifestações recebidas na Ouvidoria são classificados em categorias, 
conforme abaixo: 

 

Categorias Número de pedidos 
Sugestão 1 

Reclamação 7 
Elogio 0 

Denúncia 1 

Solicitação 4 
Dúvidas 1 

 
 
4) Análises dos pontos recorrentes e providências tomadas: 
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Manifestações eletrônicas realizadas através do e-OUV 

N° Categorias 
Código de 

Rastreamento 
Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 

1 
96 

SUGESTÃO AD9-AH2-57PW  03 Out 19 - 
01 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
0057/2019 – 
12893/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Administração 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Sugestão para que o 
Setor do RH da 
prefeitura ofereça 
atendimento no 
primeiro andar do 
prédio municipal. A 
sugestão leva em 
consideração o direito a 
acessibilidade e 
dificuldade de subir as 
escadas de pessoas 
com condições físicas 
limitadas. 

Em resposta, o Prefeito 
Municipal informou que a 
solicitação já está em 
estudo, tendo em vista a 
dificuldade por se tratar de 
prédio antigo, tombado 
como patrimônio histórico, e 
após tomariam as medidas 
possíveis. 

2 
97 

RECLAMAÇÃO AMT-JYN-GRZV 04 Out 19 - 
06 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
0059/2019 – 
12970/2019 

Setor de 
Fiscalização 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

O manifestante 
novamente efetuou 
reclamação sobre fogão 
a lenha que causa 
muito transtorno a 
vizinhança, por 
problemas respiratórios 
devido ao excesso de 
fumaça, que a 
proprietária aumentou 
a chaminé, mas não o 
bastante para evitar o 
incomodo. 

O Setor de Fiscalização 
efetuou diversas diligencias 
ao local, para realizar a 
notificação, mas não 
localizou a denunciada. 
Posteriormente foi 
localizado o filho da 
denunciada, que informou 
que os materiais já estavam 
comprados e seria 
aumentada a chaminé até 
final de semana. 

3 
94 

RECLAMAÇÃO ZZU-728-NA1U 14 Out 19 - 
04 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
0061/2019 – 

Setor de 
Fiscalização 

Pessoa 
Física - 

O manifestante 
novamente efetuou 

O Setor de Fiscalização 
justificou que as diligências 
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13347/2019 Masculino reclamação sobre 
criação de equinos, 
insatisfeito com a 
resposta anterior, 
anexando fotos 
comprovando a 
presença dos animais 
no local especificado. 

anteriores, foram realizadas 
conjuntamente com outros 
fiscais municipais, que 
comprovam que não havia 
cavalos nas datas 
vistoriadas. Em referência, 
aos 2 cavalos das fotos 
encaminhadas, informaram 
que o artigo 11 da Lei 
1480/98, dispõe que poderá 
ser permitida a estabulação 
de equinos desde que o local 
permita e o local em 
referência possui 
características rurais, sendo 
que o denunciado utiliza o 
local há mais de 20 anos. 
Mesmo assim, fora feita 
notificação recomendatória 
para que não coloque mais 
animais do que já possui e 
que realize controle de 
parasitas e de odor no 
referido local. 

4 
98 

RECLAMAÇÃO DZ3-WTH-A2TN 17 Out 19 - 
08 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
0063/2019 – 
13505/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa 
Física - 
Indefinido 

Agentes de saúde que 
não passam nas casas.  

Como a manifestante não 
indicou especificamente 
quais agentes ou locais, a 
Secretária tomou ciência da 
situação e repassou para a 
Coordenadora da Atenção 
Básica para realizar uma 
fiscalização mais rigorosa. 

5 SOLICITAÇÃO BXV-3QJ-6E3B 20 Out 19 - OF. OUV/SIC N° Secretaria Pessoa Encaminhamento de Encaminhamos o currículo 
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99 21 Out 19 0064/2019 – 
13591/2019 

Municipal de 
Saúde e 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social 

Física - 
Feminino 

currículo com cursos e 
especialidades nas 
áreas de reabilitação 
em Ortopedia, 
Neurologia infantil e 
adulto, Equoterapia 
(reabilitação com 
cavalos) e com 
experiência prática 
nessas áreas, 
questionando se há 
vaga em algum 
hospital, posto ou 
clínica da Prefeitura. 

para a Secretaria Municipal 
de Saúde e Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social. Informamos que há 
lista de aprovados do 
concurso vigente, mas que 
seus dados foram 
encaminhados. 

6 
100 

DENÚNCIA GVZ-ZP6-GDAD 21 Out 19 - 
11 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
0065/2019 – 
13593/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde  

Pessoa 
Física - 
Indefinido 

Pessoas da cidade 
sendo atendidos nos 
postos da zona rural, 
tirando a vaga de um 
morador. Solicitou 
averiguação pois 
agentes não estão 
passando nas casas da 
rua Leni Alves de Lima. 

A Secretária tomou 
novamente ciência da 
situação e repassou para a 
Coordenadora da Atenção 
Básica para averiguar junto 
ao Agendamento de 
Consultas e fiscalizar os 
agentes que atendem a 
região mencionada. 

7 
101 

SOLICITAÇÃO  A62-
5M6-RX4L 

24 Out 19 - 
12 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
0066/2019 – 
13902/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

O manifestante está 
elaborando o 
"Dicionário Histórico, 
Geográfico e 
Toponímico do Espírito 
Santo", e solicitou o 
nome completo, as 
datas de nascimento e 
óbito das pessoas 
abaixo indicadas, bem 

Em resposta, a Secretária 
informou que não há banco 
de dados sobre as 
informações e que os 
processos que destinam 
nomes de ruas é conduzido 
pela Câmara Municipal. 
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como a lei que as 
denominou como 
bairro da cidade, e o 
que foram e fizeram de 
importante para 
merecerem tal 
homenagem da 
municipalidade. 
FRANCISCO CORREIA 
Povoado (aglomerado 
rural), no distrito de 
Serra Pelada, do 
município de Afonso 
Cláudio HONÓRIO [1] 
Córrego entre os 
municípios de Afonso 
Cláudio e MATA FRIA 
ELIAS FERREIRA MATOS 
Bairro do distrito de 
São João Laranja da 
Terra, do município de 
Afonso Cláudio. Criado 
pela Lei Municipal nr. 
924, de 21/7/1982. - 
JOÃO VALIM Bairro da 
cidade de Afonso 
Cláudio, antes 
denominado de Campo 
Vinte e Um. Criado pela 
Lei Municipal nr. 864, 
de 17/11/1980. - 
MARIA GOMES VALIM 
Bairro da cidade de 
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Afonso Cláudio, 
correspondente aos 
loteamentos Morada 
da Mata e Aldeia Maria 
Valim. Criado pela Lei 
Municipal nr. 1.747, de 
25/5/2007. - CAMPO 
VINTE Bairro da cidade 
de Afonso Cláudio. - 
AMÂNCIO PIMENTA 
Bairro da cidade de 
Afonso Cláudio. Criado 
pela Lei Municipal nr. 
788, de 28/11/1977. - 
ITAPÚA Bairro da 
cidade de Afonso 
Cláudio. 

8 
102 

SOLICITAÇÃO Z3D-J6S-N1TY 07 Nov 19  
18 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
0067/2019 – 
14389/2019 

Setor de Defesa 
Civil (Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente)  

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitou mapeamento 
das áreas de risco do 
nosso município, no 
que tange a sua sede, 
elencados por meio da 
Defesa Civil desta 
Prefeitura. 

Devidamente encaminhado 
o mapeamento das áreas de 
risco do nosso município. 

9 
103 

SOLICITAÇÃO R6H-UY4-WPM3 12 Nov 19  
28 Nov 19 

OF. OUV/SIC N° 
0068/2019 – 
14693/2019 

Procuradoria 
Geral Municipal  

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitou cópia do 
processo de 
desapropriação de um 
prédio residencial, com 
o nome da proprietária, 
demolido para 
construção de um muro 
de contenção. 

Ao realizar buscas nos 
arquivos, não localizaram ou 
identificaram nada no nome 
informado. 

10 DÚVIDAS 5JP- H4S-SMND 18 Dez 19 OF. OUV/SIC Nº Setor de Pessoa Dúvidas quanto ao site Em andamento (Aguardando 
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104 (Em 
andamento 
– dentro do 
prazo) 
 

075/2019 –  
16776/2019 

Comunicação 
(Gabinete do 
Prefeito) e 
Secretaria 
Municipal de 
Tuirismo 

Física - 
Feminino 

da prefeitura no que diz 
respeito as informações 
sobre turismo estão 
disponíveis no site 
afonsoclaudio.tur, mas 
quando acessa o site 
ele não está disponível.  
A dúvida é em qual site 
encontra as 
informações turísticas 
do município? 

resposta dos responsáveis, 
tendo em vista que se 
encontra dentro do prazo da 
Lei de Informação) 

11 
105 

RECLAMAÇÃO B8Y-AYG-EWBQ 24 Dez 19 
(Em 
andamento 
– dentro do 
prazo) 
 

076/2019 –  
17066/2019 

Setor de 
Fiscalização 
(Secretaria 
Municipal de 
Finanças) 

Pessoa 
Física –  
Masculino 

O manifestante é dono 
de uma propriedade 
em Afonso Claudio 
Córrego dos Monos 
Sentido Pousada Vovó 
Dindinha próximo a 
antiga granja do Sr. 
Dério Fernandes Divisa 
com Sr. Tinho Vieira. E 
relatou que foi 
construída uma espécie 
de passagem, ponte 
para favorecer o 
proprietário do terreno 
local a fim de fazer uma 
passagem para gado 
por baixo. Relata ainda 
que essa situação o 
prejudica por muitos 
anos, colocando em 
risco todos que passam 
e que já foram pedidos 

Em andamento (Aguardando 
resposta dos responsáveis, 
tendo em vista que se 
encontra dentro do prazo da 
Lei de Informação) 
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diversos socorros para 
acerto de emergências, 
quando chove a 
situação se agrava. No 
dia do registro, 
24/12/2019 a situação 
se encontra com alto 
risco para todas as 
pessoas que passam, se 
sentindo prejudicado 
por não poder acessar 
com tranquilidade a sua 
casa, nem podendo 
fazer qualquer tipo de 
transação que envolve 
carros de transportes. 
Dessa forma solicita 
que seja feito um 
aterro voltando o que 
era antes ou uma ponte 
de verdade. 

 
Manifestações eletrônicas realizadas diretamente no e-mail da UCCI 

N° Categorias Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 
1 RECLAMAÇÃO 05 Set 19 – 

 Em aberto 
OF. OUV/SIC N° 
54/2019 – 
11664/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
3567/2019 OUV 2019052621– 
Reclamação sobre desvio de 
cargos. A reclamante passou no 
concurso para Supervisora de 
Endemias, para cadastro de 
reserva, mas a pessoa que 
ocupa o cargo, exerce outras 

Em resposta a Secretaria 
esclareceu que a servidora 
aprovada no concurso de 
2010, exerceu a função de 
supervisora de endemias, 
mas com a mudança da 
sede da Vigilância 
Epidemiológica foi 
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funções diversas. realocada para a Secretaria 
Municipal de Saúde. As 
providencias estão sendo 
tomadas para definir o 
problema. 

2 RECLAMAÇÃO 23 Set 19 – 
15 Out 19 

OF. OUV/SIC N° 
56/2019 – 
12403/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
3812/2019 OUV 2019053058 – 
Reclamação sobre o CRAS, que 
atua com falta de organização, 
respeito, descuido e pouca 
ética. Demora na fila, não 
considerando o planejamento 
das pessoas agendadas 
previamente. 

Informação que devido a 
ocorrência do Dia D, o fluxo 
de atendimentos 
aumentou, para realização 
dos cadastramentos e 
recadastramentos do 
programa Bolsa Família. 
Entretanto, além dos 
atendimentos com 
agendamento prévios e há 
também distribuição de 
senhas para atendimentos 
espontâneos, limitadas a 
20 senhas diárias, 
demonstrando assim 
planejamento das ações. A 
equipe realiza 
planejamento semanal, 
buscando sempre novas 
estratégias e ações e 
avaliação ao atendimento, 
buscando oferecer um 
serviço mais qualificado, 
eficiente, e humanizado 
por parte da equipe. 

3 RECLAMAÇÃO 12 Nov 19  
03 Dez 19 
 Em aberto 

OF. OUV/SIC N° 
69/2019 – 
14750/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
4945/2019 OUV 2019064270– 
Reclamação sobre recebimento 

A Secretaria de Saúde 
informou que entrou em 
contato com o Setor de 
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irregular de adicional de 
insalubridade de servidora 
municipal. 

recursos Humanos e 
constatou que a servidora 
realmente recebe 
insalubridade, mesmo 
estando lotada no Setor de 
Regulação, a situação será 
repassada a Procuradoria 
Municipal para 
manifestação. 

 

Manifestações presenciais realizadas através do Ouvidoria Física 
N° Categorias Período Encaminhamento Órgão Motivos Solicitante Providências 

1 RECLAMAÇÃO 10 Out 19 - 
15 Out 19 

OF. UCCI N° 
060/2019 - 0014/19 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social 

Cadeiras do CRAS não atendem cidadãos 
obesos.  

Pessoa Física - 
Feminino 

A Secretária informou que 
providenciou meios para 
resolver a referida 
demanda. 

2 RECLAMAÇÃO 16 Out 19 - 
08 Nov 19 

OF. UCCI N° 
061/2019 - 0015/19 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Banheiro do Centro de Reabilitação não 
há cesto de lixo, papel higiênico e tampa 
no vaso, além disso a descarga é apenas 
um parafusa que dificulta o uso.  

Pessoa Física - 
Feminino 

A Secretária informou que 
tomou ciência da situação 
e providenciou os itens e 
os reparos necessários. 

 

 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

 

 
 

 

 

5. Conclusão 
 

Para estimular a participação social, visando fortalecer a transparência pública e incentivando 
o acesso do cidadão, a UCCI, fez realizando um intenso trabalho de divulgação dos meios de 
Transparência Passiva, objetivando promover uma administração pública mais transparente, 
contribuindo para o aprimoramento da gestão pública, conforme demonstrado abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/index.php/archives/21728 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/index.php/archives/21728


Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Os trabalhos e projetos realizados por esta Ouvidoria não seriam possíveis sem a valorosa 

contribuição das diversas Secretarias e setores e seus respectivos servidores que, com 

extrema boa vontade e dedicação, atenderam prontamente às nossas solicitações. 

 

Afonso Cláudio, 30 de dezembro de 2019. 

 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO 
Controladora Interno Municipal 

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO  

Auditora Pública Interno 

 

 


