
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

OF. UCCI N° 129/2019 
Assunto: Monitoramento Ouvidoria/SIC  

 

 
Afonso Cláudio, 04 de dezembro de 2019 

 
Senhora Secretária, 
 

 

Como é de conhecimento de V. Senhoria, a Ouvidoria/SIC Municipal 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. 

 

Os trabalhos e projetos realizados não seriam possíveis sem a valorosa contribuição das diversas 

Secretarias e setores e seus respectivos servidores que com dedicação atendem prontamente às 

nossas solicitações. 

 

Em atendimento ao disposto no inciso III do artigo 30 da Lei nº 12.527/2011, e no inciso II do 

artigo 14 da Lei nº 13.460/2017, a Unidade Central de Controle Interno, elabora e divulga 

anualmente no Portal da Transparência, relatório contendo a quantidade de pedidos de 

informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os 

solicitantes, consolidando as informações dos relatórios trimestrais e, com base nelas, 

apontando falhas e sugerindo melhorias na prestação de serviços públicos. 

 

Visando apontar quais medidas de fato foram adotadas após as denúncias e manifestações, 

objetivando apontar as conclusões das apurações, bem como as providências adotadas, 

solicitamos o andamento das ouvidorias abaixo elencadas: 

 

Período Encaminhamento Solicitante Motivos Resposta 
05 Set 19  
 

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

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 funções 
diversas. 

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 realocada para a 
Secretaria Municipal de 
Saúde. As providencias 
estão sendo tomadas 
para definir o problema. 

17 Out 
19  

OF. OUV/SIC N° 
0063/2019 – 

Pessoa 
Física 

Agentes de saúde que não passam 
nas casas. 

A Secretária tomou 
ciência da situação e 
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08 Nov 
19 

13505/2019 repassou para a 
Coordenadora da 
Atenção Básica para 
realizar uma fiscalização 
mais rigorosa. 

21 Out 
19  
11 Nov 
19 

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

Pessoa 
Física 

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. 

12 Nov 
19  
04 Dez 19 

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

Pessoa 
Jurídica – 
Ministério 
Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
4945/2019 OUV 2019064270– 
Reclamação sobre recebimento 
irregular de adicional de 
insalubridade de servidora 
municipal. 

A Secretaria tomou 
ciência da situação e 
repassou para 
Procuradoria Jurídica se 
manifestar. 

 
 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossa estima e consideração. 

 
 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO          MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal          Auditora Pública Interno 
 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Ilma. Sra. Silvia Renata de Oliveira Freisleben 


