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CONSIDERANDO, a necessidade de atualizacao do Decreto 483/2017 e 
lnstrucao Normativa SCI n° 008/2018, que estabeleciam normas para Ouvidoria 
Municipal, devido a fatores organizacionais, tecnlcos e legais; 

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal n.? 20.020/2012, sabre os 
procedimentos para se obter acesso a inforrnacao publica e para presta-Ia, no 
ambito do Municfpio de Afonso Claudio; 

CONSIDERANDO, incise Ill do art. 198 da Constituicao Federal, o art. 7° da Lei 
Federal n° 8.080/1990, Portaria n° 8, de 25 de maio de 2007, Decreto Presidencial n° 
6.680/2009, Art. 4° da Portaria/GM/MS n° 2.416/2014, que estabeleceu diretrizes 
para a orqanizacao e funcionamento dos services de ouvidoria do Sistema Unicode 
Saude (SUS); 

CONSIDERANDO, a Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o 
acesso a informacoes: 

CONSIDERANDO, a Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispoe sabre 
participacao, protecao e defesa dos direitos do usuarto dos services publicos da 
adrninistracao publica: 

CONSIDERANDO, a Lein° 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispoe sabre 
o tratamento e protecao de dados pessoais, inclusive nos meios digitais; 

CONSIDERANDO, a Lein° 14.129, de 29 de rnarco de 2021, que dispoe sobre 
princlpios, regras e instrumentos para o aumento da eficiencia da adrninistracao 
publica, especialmente por meio da desburocratizacao, da inovacao, da 
transforrnacao digital e da participacao do cidadao: 

CONSIDERANDO, incise XXXlll do art. 5°, no incise II do§ 3° do art. 37 e no§ 
2° do art. 216 da Constituicao Federal, que garante a todos o direito a receber dos 
orqaos publicos informacoes de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serao prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindfvel a seguranc;:a da sociedade; 

O Chefe do Peder Execut!vo Municipal no uso das atribuicoes legais que lhe 
sac conferidas e objetivando a operacionalizacao da Ouvidoria, ligada a Unidade 
Central de Controle lnterno do Municipio, no arnbito deste Peder, 

Dlspoe sobre a Ouvidoria Municipal e 
da outras provldencias. 
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Ill - encaminhar as denuncias aos orqaos e unidades da Secretaria de Saude ou 
conqeneres para as providencias necessarlas: 

II - Detectar, mediante procedimentos de ouvidoria, as reclamacoes, suqestoes, 
elogios e denuncias, para subsidiar a avaliacao das acoes e services de saude pelos 
orqaos competentes; 

I - Analisar, de forma permanente, as necessidades e os interesses dos usuarios do 
SUS, recebidos par meio de suqestoes, denuncias, elogios e reclarnacoes relativas 
as acoes e services de sauce prestados pelo SUS; . 

Art. 3°. A Ouvidoria da Saude sera subordinada a Secretaria Municipal de Saude, 
sendo um canal democratico de estimulo a particlpacao social, que busca suprir e 
satisfazer as necessidades do usuario do SUS e tera competencia de: 

Ill - ldentificar deficiencia nos services publlcos, sugerindo acoes sisternicas a fim de 
supera-las. 

II - Difundir a importancia da ouvidoria coma instrumento de participacao e controle 
social da adrninistracao publica: 

I - Receber denuncias, reclarnacoes, sugestoes e elogios da adrninistracao 
municipal atraves da internet pelo sistema informatizado e-OUV no site da Prefeitura, 
e pessoalmente, atraves do Setor do Protocolo, em que o requerimento sera 
encaminhado para a Controladoria; 

Art. 2°. A Ouvidoria Geral sera subordinada a Unidade Central de Controle lnterno 
que tera, alem das atribuicoes previstas na Lei Municipal n.? 20.020/2012, as 
seguintes: 

Art. 1°. Este decreto disciplina a orqanlzacao e o funcionamento dos canais de 
Ouvidoria do municipio de Afonso Claudio, responsavel tarnbern pela interface da 
adrnlnistracao publica com a comunidade. 

DEC RETA 

CONSIDERANDO, a importancia do controle social no acompanhamento dos 
atos de qestao e a necessidade de criar instrumentos e mecanismos habeis que 
confiram agilidade e transparencia aos trabalhos e acoes desenvolvidas, 
contribuindo para o aperfeicoarnento dos services publicos prestados, com reflexo 
na ampliacao do exercicio da cidadania. 
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Art. 0,. A Ouvidoria, ap6s o recebimento da manlfestacao, procedera a analise 
previ<jl d teor da demanda, e a classiflcara, quanta a sua natureza, como suqestao, 
reclarnacao, elogio, denuncia, solicitacao, duvidas, entre outros. 

Art. ~~. i manifestacao sera sumariamente encerrada, a criteria do Ouvidor, com o 
arqlli~a,ento prornovido, quando: 

I ::,~duxr contetldo inapropriado; ~ 
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IV-· r~~ Sistema informatizado disponibilizado na rede mundial de computadores; 

Art. r· I s rnanifestacoes presenciais, telefOnicas e pore-mail, recebidas nos termos 
defta r~foluc;ao, serao inseridas no banco de dados do sistema informatizado, por 
sE:Nid6f!~a Ouvidoria, que fornecera o nurnero do protocolo e/ou senha de acesso 
ao usuariio para acompanhamento da demanda. 

l I J 
I ' • 

Ill - Por e-mail; ... , 

VII :.. Elaborar r 
11at6rios contendo subsldios que contribuam para os gestores do SUS 

solucior arem, inimizarem e equacionarem as deficiencies do SUS identificadas e 
aponta las pel cidadao. 

Art. 4° Assist~ a todo cidadao. 6rgilo au entidade a direito de utilizar as canais de 
comun cacao dlspontbllizados pela Ouvidoria para apresentar a sua rnanifestacao, 
de for\¥ iden:tificada OU anonirna. 

§1° S.~ra ass~gurado a sigilo da autoria sempre que solicitado au quando 
necess18trip, ga;~antindo a todos os demandantes um carater de discricao e de 
confide/ cialidaf e. 

, I, 
Art. 5° 1No exercicio de sua competencla, a Ouvidoria recebera manifestacoes da 
socie~~me, atraves dos seguintes canais de atendimento, dentre outros: 

I - Pre fncialmente; 

II - Por elefone: ,,, 

V - lnformar, s1insibilizar e orientar o cidadao para a participacao e o controle social 
dos services prblicos de satlde; 

VI - lnformar os direitos e deveres dos usuarios do SUS; e 

cidadaos, bem corno a sua conclusao dentro do prazo estabelecido para resposta ao 
demand ante; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

~ 
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Art. 12°. A funcao de Ouvidor Geral e Ouvidor do SUS sera desempenhada por 
servidores subordinados a Unidade Central de Controle lnterno e a Secretaria 
Municipal de Sauce, respectivamente, preferencialmente com nivel superior de 
escolaridade, com as seguintes competencias: 

Ill - A'analise dos pontos. 

II - Os motives das manifestacoes: 

I - 0 nurnero de manifestacoes recebidas no ano anterior; 

Art. 11°. Elaborar trimestralmente relat6rios de gestao a ser disponibilizado 
integralmente na internet, consolidando as inforrnacoes em relat6rio anual, devendo 
indicar: 

IV - Divulgar ou permitir a cJi\(9lga9ao ou acessar ou permitir acesso indevido a 
inforrnacao sigilosa ou informacao pessoal; 

Ill - Agir com dolo ou rna-fe na analise das solicitacoes de acesso a inforrnacao: 

II - Utilizar indevidamente, bem come subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar 
ou ocultar, total ou parcialmente, informacao que se encontre sob sua guarda ou a 
que tenha acesso ou conhecimento em razao do exercicio das atribuicoes de cargo, 
emprego ou funcao publica: 

I - Recusar-se a fornecer informacac requerida, retardar deliberadamente o seu 
fornecimento ou fornece-la intencionalmente de forma incorreta; 

Art. 10°. Constituem condutas i!fcltas que ensejam responsabilidade do agente 
pubtlco: 

Paragrafo (mico. Os pedidos de acesso a inforrnacao, formulados nos termos da 
Lei 12.527/2011, serao respondidos pela Ouvidoria observado o prazo de 20 (vinte) 
dias, prorroqave: por 10 (dez) dias, de forma justificada. 

Art. 9°. A Ouvidona encarninhara resposta ao usuario, observado o prazo de 30 
(trinta) dias, prorroqavel por igual periodo, de forma justificada. 

IV - For rnanifestarnente inconsistente. 

Ill - Apresentar conteudo e autoria em duplicidade com demanda anteriormente 
registrada; 

II - Contiver palavras de baixo calao.. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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LUCIANO ~IMENTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

PAULO HEN~AGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 06 de abril de 2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 16°. Revogam-se o Decreto 483/20217 e todas as disposicoes em contrario. 

Art. 15°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 14°. Outros tipos de canais de ouvidoria e atualizacoes referentes a este tema, 
poderao ser adaptados e inseridos no sistema. 

Art. 13°. 0 lancarnento de inforrnacoes no Portal da Transparencia nae desobriga a 
Unidade Executora de fornecer inforrnacoes, mediante requisicao do cidadao 
interessado. 

V - Proteger dados pessoais. 

IV - Supervisionar as atividades da Ouvidoria e do Servico de lnformacoes ao 
Cldadao (SIC); 

Ill - Gerir as inforrnacoes encaminhadas a Ouvidoria; 

II - Atender e orientar o publico quanta ao acesso as inforrnacoes: 

I - Assegurar o regular desenvolvimento do controle social da Adminlstracao Publica 
pelos cidadaos: 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 


