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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 no exercício de 2019. 

 
2) Ações da Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
 
Para estimular a participação social, visando fortalecer a transparência pública e incentivando 
o acesso do cidadão, a UCCI, faz um intenso trabalho de divulgação dos meios de transparência 
passiva e ativa constantemente, o que revelou- se eficaz, tendo em 2019 o melhor resultado na 
fiscalização do Tribunal de Contas do ES. 
 
Realizamos diversas publicações, tanto no site e portal municipal, quanto nas redes sociais, 
objetivando promover uma administração pública mais transparente e aberta à participação 
social, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública.  
 
Salientamos que há também disponível como canal de comunicação na Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio, o Serviço de Informação ao Cidadão - Sic Físico e e-SIC, conforme determina a 
Lei Municipal 2.020/2012, disponíveis a todos os cidadãos, entidades ou agentes públicos na 
página inicial da Prefeitura Municipal (www.afonsoclaudio.es.gov.br/sic), que permite que 
qualquer cidadão encaminhe pedidos de acesso a informação para a Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio. O Relatório Estatístico do SIC 2019, também está disponível no Portal da 
Transparência e Site Municipal, conforme o presente. O somatório total entre as solicitações do 
SIC e OUV, é de 82 manifestações encaminhadas pelos cidadãos à Administração Pública. 
 

3) Canais de Comunicação 
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3.1) 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. 
 

 
Na página destinada ao e-OUV, link supracitado, além de enviar o pedido de informação, há 
disponível ainda, o relatório estatístico anterior (2018). Além disso, há orientações para 
utilização do sistema e forma de acompanhamento. 
 

 
 

3.2) Solicitações presenciais através da Ouvidoria Física 
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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 no exercício 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, caso necessário e 
disponibilizar o número do protocolo para acompanhamento.  
 

 
 
 
A Unidade Central de Controle Interno, ao receber a manifestação do cidadão, tomará 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 pela Lei de Informação e Transparência. 
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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 ás 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. 
 

 
3.3) 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, prestamos a devida informação e recomendamos que as próximas 
sejam realizadas através e-OUV e Ouvidoria Física, pois gera um número de protocolo para 
melhor acompanhamento. 
 

 
3.4) 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. Em caso de impossibilidade de atendimento no 
instante da solicitação, os servidores orientam o cidadão a realizar o requerimento, 
presencialmente no protocolo da Prefeitura, ou, através do canal eletrônico disponíveis no site, 
e preferencialmente, cadastrar e enviar a manifestação instantaneamente, se o cidadão possuir 
acesso a e-mail e assim desejar.  
 
Nesse exercício, não foi encaminhado a UCCI nenhum registro pelas Secretarias para que 
pudéssemos proceder o monitoramento. A IN SCI n° 008/2018 foi implantada em 2018 e 
devidamente divulgada para que seus procedimentos fossem realizados de forma contínua. 
Ressaltamos ainda que Órgãos como o Ministério Público local, a Câmara Municipal e os 
Conselhos Municipais, pelo fato de fazerem solicitações constantemente, encaminham as 
mesmas diretamente as Secretarias ou ao Gestor Municipal. Dessa forma, sempre orientamos 
os responsáveis para que não deixem de atender as solicitações dos órgãos e as realizem dentro 
do prazo da Lei. 

 
4) Relatórios Trimestrais 
 
Destacamos que no exercício 2019, a UCCI elaborou os relatórios do OUV trimestralmente, 
sendo eles: 
 

 Relatório OUV – 1º Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março) 
 Relatório OUV – 2º Trimestre (Abril, Maio e Junho) 
 Relatório OUV – 3º Trimestre (Julho, Agosto e Setembro) 
 Relatório OUV – 4º Trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro) 

 
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 e transparência às atividades, optamos por desenvolver um relatório mais 
simplificado trimestralmente. 
 
Os relatórios trimestrais se encontram devidamente publicados em tempo real no nosso Portal 
da Transparência http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/.   
 
Dessa forma as informações disponibilizadas nesse relatório anual, é um somatório das 
informações contidas nos relatórios dos quatro trimestres do exercício. 

 
 

4) Relatório estatístico contendo dados quantitativos e qualitativos relativos às 
atividades desenvolvidas 
 
Ocorreram 39 (trinta e nove) manifestações que foram devidamente atendidas, sendo que 1 
(uma) está em andamento: 

http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/
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Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos Número de pedidos 

Pedidos recebidos 56 
Pedidos atendidos 54 

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 37 

Manifestações eletrônicas através do E-mail da UCCI 15 
Manifestações presenciais através da Ouvidoria Física 3 

Manifestações realizadas diretamente nas Secretarias 0 
Manifestações através do telefone 1 

 
A partir do preenchimento do formulário no sistema e-Ouv ou presencialmente, é possível 
extrair dados que caracterizam os solicitantes e definir o perfil dos solicitantes, ressalvando que 
o fornecimento desses dados não são obrigatórios para realizar o requerimento. 

 
 

Tipo de Solicitante Número de pedidos 
Pessoa física 42 

Pessoa Jurídica 14 
 
 

Gênero dos Solicitantes Número de pedidos 

Feminino 20 
Masculino 20 

Anônimo 2 

Não se aplica (MP, SESP-ES..) 14 
 
 
A tabela a seguir apresenta a demanda mensal deste exercício: 
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Demanda mensal Número de pedidos 

Janeiro 2019 2 

Fevereiro 2019 5 
Março 2019 2 

Abril 2019 5 
Maio 2019 10 

Junho 2019 2 
Julho 2019 7 

Agosto 2019 4 

Setembro 2019 5 
Outubro 2019 9 

Novembro 2019 3 
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 de Assistência Social 6 

Secretaria Municipal de Administração 3 

Secretaria Municipal de Educação 6 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 3 

Gabinete do Prefeito - 
       (Assessoria de Imprensa) 3 

Secretaria Municipal de Finanças - 

       (Setor de Fiscalização) 16 
       ( Setor de Tributação) 1 

Secretaria Municipal de Saúde 12 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 3 

       (Defesa Civil) 1 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 5 

Procuradora Geral 2 

 
 
Ressalta-se que algumas demandas possuem muitos questionamentos e temas diversos, 
envolvendo mais de um setor, bem como outras solicitações se referem a ações em conjunto 
entre os órgãos, motivo pelo qual encaminhamos o mesmo pedido, para Secretarias distintas, 
o que justifica o número superior de demandas por órgão, representado na tabela acima. 
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Os motivos das manifestações recebidas na Ouvidoria são classificados em categorias, 
conforme abaixo: 

 
 

Categorias Número de pedidos 
Sugestão 3 

Reclamação 27 
Elogio 1 

Denúncia 12 

Solicitação 8 
Dúvidas 5 

 
 
5) Análises dos pontos recorrentes e providências tomadas: 
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1º TRIMESTRE 

Manifestações eletrônicas realizadas através do e-OUV 

N° Categorias 
Código de 

Rastreamento 
Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 

1 DÚVIDAS 7E4-MGJ-Q1WB 21 Jan 19 - 
22 Jan 19 

OF. OUV/SIC N° 
001/2019 – 
001388/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Administração 

Pessoa Física 
- Feminino 

Considerando a remessa de 
folha mensal de pagamento 
e a necessidade de 
adequação do sistema de 
gestão de pessoal aos 
parâmetros estabelecidos 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Espirito Santo, a 
Prefeitura de Vila velha 
solicitou informações sobre 
regime previdenciário de 
servidora. 

Devidamente respondido. 

2 ELOGIO R4S-NX5-4EQ8 04 Fev 19 
-05 Fev 19 

OF. OUV/SIC N° 
004/2019 – 
002088/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa Física 
- Feminino 

Parabenizar os profissionais 
que atuam na equipe da 
enfermeira Karen, que 
atualmente estão 
desenvolvendo um bom 
trabalho no PSF do Distrito 
de Piracema. O trabalho é 
realizado atendendo bem as 
pessoas, consultas com a Drª 
Lais e palestras orientativas 
sobre diversos temas de 
saúde sendo muito 
importante para a 
comunidade. 

Repassamos o elogio a 
Secretaria Municipal de 
Saúde e equipe 
mencionada. 
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3 DÚVIDAS 3BD-E1W-AV6U 05 Fev 19 
-13 Fev 19 

OF. OUV/SIC N° 
005/2019 – 
002166/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Pessoa Física 
- Feminino 

Dúvida quanto a transporte 
escolar 

Orientação sobre a 
Portaria 563-S/2013, que 
define que o transporte 
escolar beneficiará alunos 
que residam a uma 
distância igual ou maior 
que 3 (três) quilômetros da 
escola, salvo em situação 
de risco e áreas de 
vulnerabilidade. 

4 SUGESTÃO 3R2-5RZ-8QLQ 11 Fev 19 
- 13 Fev 
19 

OF. OUV/SIC N° 
006/2019 – 
002428/2019 

Assessoria de 
Comunicação 

Pessoa Física 
- Feminino 

Sugerindo melhorias no site 
da prefeitura. 

Adaptamos algumas 
sugestões.  

5 RECLAMAÇÃ
O 

Z2X-9DS-ZG56 26 Fev 19 
-13 Mar 
19 

OF. OUV/SIC N° 
008/2019 – 
003272/2019 

Setor de 
Fiscalização 
(Secretaria 
Municipal de 
Finanças) 

Pessoa Física 
- Feminino 

Questionamento se é a 
Prefeitura que fiscaliza 
estacionamento irregular.  

Devidamente respondido. 

6 RECLAMAÇÃ
O 

WT6-U65-Y84U 18 Mar 19 
-26 Mar 
19 

OF. OUV/SIC N° 
012/2019 – 
003991/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Pessoa Física 
- Feminino 

Reclamação sobre ausência 
de professor especializado 
para filha e conteúdo não 
adaptados, mesmo 
entregando o laudo.  

Esclarecimentos de acordo 
com a legislação em vigor, 
de que somente autistas, 
surdos e cegos tem o 
direito a professor 
especializado. O município 
disponibiliza para os 
demais casos de NEE, 
cuidadores e estagiários 
para o acompanhamento, 
para suprir a necessidade e 
disponibiliza ainda a Sala 
de recursos 
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Multifuncionais no 
contraturno. 

 

Manifestações eletrônicas realizadas diretamente no e-mail da UCCI 
N° Categorias Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 

1 RECLAMAÇÃO 21 Fev 19 – 
21 Mar 19 

OF. OUV/SIC N° 
07/2019 – 
003049/2019 

Setor de 
Fiscalização 
(Secretaria 
Municipal de 
Finanças) 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
627/2019 OUV 2019037847- 
Reclamação sobre parcelamento de 
área rural. 

Apuração dos fatos, 
que foi desfeito com a 
ciência da 
irregularidade. 

2 DENÚNCIA  27 Mar 19 – 
Em 
andamento 

OF. OUV/SIC N° 
15/2019 – 
004567/2019 

Setor de 
Fiscalização 
(Secretaria 
Municipal de 
Finanças) 

Pessoa Jurídica – 
Secretaria de Estado 
de SeguVBNHrança e 
Defesa Social/SESP-ES 

Denúncia nº 358109 (DD181/SESP) – 
Estabelecimento promove eventos, 
não possui alvará, facilita tráfico de 
drogas. 

Em apuração dos 
fatos, verificou-se que 
o estabelecimento 
possui alvará para 
exercer atividades de 
bar, pastelaria, 
garapeira e similares, 
e foi cientificada para 
encerrar as atividades 
diferentes das 
licenciadas. 

 
Manifestações presenciais realizadas através do Ouvidoria Física 

N° Categorias Período Encaminhamento Órgão Motivos Solicitante Providências 
1 RECLAMAÇÃO 31 Jan 19 - 

07 Fev 19 
OF. UCCI N° 
002/2019 - 02048/19 

Setor de 
Fiscalização 
(Secretaria 
Municipal de 
Finanças) 

Incômodo por latidos de cachorro.  Pessoa Física - 
Feminino 

Apuração dos fatos na 
tentativa de conciliação 
entre os confinantes. 
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2º TRIMESTRE 

Manifestações eletrônicas realizadas através do e-OUV 

N° Categorias 
Código de 

Rastreamento 
Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 

1 DENÚNCIA PHL-S2E-5D5S 05 Abr 19 – 
23 Abr 19 

OF. OUV/SIC N° 
0018/2019 – 
004966/2019 

Setor de 
Fiscalização  

Pessoa 
Física - 
Anônimo 

Denúncia contra 
servidor. 

Apuração e esclarecimentos. 

2 RECLAMAÇÃO LAR-QS2-XGMS 20 Abr 19 – 
23 Abr 19 

OF. OUV/SIC N° 
0020/2019 – 
005525/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Reclamação pois não 
encontrou no site o 
edital para o Processo 
seletivo da Assistência 
Social. 

Encaminhamento do link do 
site onde consta o Edital, 
bem como informações 
adicionais sobre errata nas 
datas das inscrições. 

3  SOLICITAÇÃO LQ1-41R-EJ7T 24 Abr 19 – 
08 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
0022/2019 – 
005711/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitando o número 
da Escola Augusta 
Lamas e da Secretaria 
de Educação, pois não 
estava conseguindo 
contato, bem como 
requerendo o relatório 
dos livros lidos no ano 
de 2018 e 2019, lista de 
presença nas aulas de 
leitura, notas das 
provas, entre outras 
solicitações. 

Esclarecimento sobre a linha 
telefônica que estava em 
manutenção na ocasião, 
informando o número e 
demais informações 
solicitadas. 

4 RECLAMAÇÃO JLL-TVS-ZNS6 04 Mai 19 -
13 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
0024/2019 – 
006162/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Obras 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Reclamação sobre 
estrada do Córrego do 
Bom Será em Piracema 
que estava muito ruim 
principalmente quando 

Informação de que consta no 
planejamento que o distrito 
de Piracema será o próximo 
patrolado, inclusive a estrada 
em questão.  
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chove, necessitando de 
um tratamento 
especial. 

5 SOLICITAÇÃO WGN-EZ6-7VXV 09 Mai 19 -
13 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
026/2019 – 
006405/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Administração 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitação de número 
de convocados no 
último concurso, para o 
cargo de Professor 
MAPA. 

Informação devidamente 
prestada. 

6 RECLAMAÇÃO LQ1-41R-EJ7T 
(retorno) 

09 Mai 19 – 
22 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
0028/2019 – 
006446/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Retorno do 
manifestante, 
insatisfeito com a 
resposta anterior, 
questionando a 
presença do professor 
de leitura e prestando 
ofensas a Secretária de 
Educação.   

Esclarecimento sobre a 
ausência do professor, que 
estava em readaptação 
funcional por motivo de 
saúde, e se aposentou por 
invalidez, sendo que o 
Projeto de leitura é 
desenvolvido por professora 
regente substituta.  

7 RECLAMAÇÃO JDY-X45-Y2YN 13 Mai 19 -
14 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
0031/2019 – 
006540/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Reclamação sobre 
horário para entrevistas 
do processo seletivo e 
tempo insuficiente para 
comparecimento de 
profissionais que 
residem em outros 
municípios. 

Encaminhamento do edital 
001/2019 – SEMAS, 
constando Anexo II - Quadro 
de datas, constando o 
cronograma de todo 
processo seletivo, 
devidamente publicado no 
dia 23/04. Além disso, o 
resultado da 1ª etapa foi 
publicado no dia 07/05, 
dando oportunidade para 
recursos e tempo hábil para 
planejamento e 
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comparecimento dos 
candidatos. 

8 RECLAMAÇÃO JD2-H18-QY1X 13 Mai 19 -
14 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
0032/2019 – 
006570/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social 

Pessoa 
Física – 
Feminino 

Reclamação sobre 
horário para entrevistas 
do processo seletivo e 
tempo insuficiente para 
comparecimento de 
profissionais que 
residem em outros 
municípios. 

Encaminhamento do edital 
001/2019 – SEMAS, 
constando Anexo II - Quadro 
de datas, constando o 
cronograma de todo 
processo seletivo, 
devidamente publicado no 
dia 23/04. Além disso, o 
resultado da 1ª etapa foi 
publicado no dia 07/05, 
dando oportunidade para 
recursos e tempo hábil para 
planejamento e 
comparecimento dos 
candidatos. 

9 DENÚNCIA BE1-8UH-6GUR 15 Mai 19 -
29 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
0033/2019 – 
006745/2019 

Setor de 
Fiscalização  

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Chaminé de fogão a 
lenha, onde a 
proprietária faz uso 
todos os dias, e que a 
fumaça vai toda dentro 
da casa da reclamante. 

Os fiscais estiveram no local 
e notificaram a confinante 
(Not. 018/2019) para 
aumentar a altura da 
chaminé. 

10 SUGESTÃO
  

8X2-VBB-A1U9 24 Mai 19 -
04 Jun 19 

OF. OUV/SIC N° 
035/2019 – 
007114/2019 

Assessoria de 
Comunicação e 
Setor de T.I.  

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Sugestões para layout 
do site da Prefeitura, 
como formulação no 
diretório para Processo 
Seletivo, publicações 
apenas com brasão da 
prefeitura, etc. 

A Assessoria de 
Comunicação, informou que 
apenas Publicações Oficiais, 
contam o brasão da 
Prefeitura, para facilitar a 
identificação. O Setor de 
Tecnologia da Informação, 
aderiu algumas sugestões ao 
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site, como o diretório do 
Processo Seletivo. 

11 DENÚNCIA HU5-M9U-ZMES 26 Jun 19 -
08 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
038/2019 – 
008613/2019 

Setor de 
Fiscalização  

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitando notificação 
para proprietários dos 
imóveis localizados no 
final da Av. Manoel 
Libertino, vulgo 
“Loteamento do 
Canarinho”, para 
manterem as unidades 
limpas/roçadas, 
evitando matos e 
arbustos, propiciando 
insegurança no local e 
proliferação de animais 
peçonhentos.  

Em apuração da denúncia, os 
proprietários foram 
identificados e notificados 
(Not. 34, 35 e 36/2019), a 
realizar a limpeza dos lotes e 
realizar manutenção 
constante. 

 
Manifestações eletrônicas realizadas diretamente no e-mail da UCCI 

N° Categorias Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 
1 RECLAMAÇÃO 01 Abr 19 – 

15 Abr 19 
OF. OUV/SIC N° 
17/2019 – 
004692/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
1215/2019 OUV 2019038864 – 
Reclamação contra servidora pública 
que não reside na localidade da 
repartição feita pela Secretária de 
Saúde, contrariando o que determina 
o   processo seletivo do cargo Agente 
Comunitário. 

Apuração e 
esclarecimento dos 
fatos. 

2 RECLAMAÇÃO  09 Mai 19 – 
22 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
27/2019 – 
006445/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
1762/2019 OUV 2019039772 – 
Reclamação contra servidora pública 

Em averiguação dos 
fatos, verificou-se que 
a servidora entrou 
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referente ao não cumprimento de 
suas funções. 

com processo de 
readaptação funcional 
que foi negado pela 
junta médica e foi 
solicitado a direção 
que supervisione a 
servidora. 

3 RECLAMAÇÃO  13 Mai 19 – 
22 Mai 19 

OF. OUV/SIC N° 
30/2019 – 
006541/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Obras 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
1805/2019 OUV 2019039883 – 
Reclamação sobre estradas para o 
Distrito de Mata Fria, que estão mal 
conservadas impedindo carros 
escolares de transitar 
adequadamente.  

Informação de que as 
estradas principais 
para o distrito já 
foram patroladas 
neste exercício, mas 
como contamos com 
1.500 quilômetros de 
estrada de chão no 
Município, no 
momento estão 
trabalhando em 
outros distritos e 
localidades, 
entretanto que há 
planejamento de 
retornarem nas 
estradas da região, 
conforme roteiro 
encaminhado.  

4 DENÚNCIA 31 Mai 19 – 
27 Jun 19 

OF. OUV/SIC N° 
36/2019 – 
007629/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente 

Pessoa Jurídica – 
Secretaria de Estado 
de Segurança e Defesa 
Social/SESP-ES 

Denúncia nº 365642 (DD181/SESP) – 
Desmatamento em localidade, onde 
está sendo utilizado retroescavadeira 
para retirar arvores, mata rasteira e 
palmito Indaiá, de proibida extração. 

Em apuração 
verificou-se que a 
área em questão 
pertence ao 
município de 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 
 

 

Brejetuba, 
repassando as 
informações do local 
para a SESP. 

5 DENÚNCIA 11 Jun 19 – 
26 Jun 19 

OF. OUV/SIC N° 
37/2019 – 
008498/2019 

Setor de 
Fiscalização  

Pessoa Jurídica – 
Secretaria de Estado 
de Segurança e Defesa 
Social/SESP-ES 

Denúncia nº 366803 (DD181/SESP) – 
Criador omite cautela do seu cão da 
raça pit bull, deixando-o solto, 
avançando em animais, transeuntes e 
ciclistas. 

Em diligência até o 
local, verificou-se que 
o proprietário já havia 
levado o animal para 
uma propriedade 
rural há 15 (quinze), 
pois ele estava 
causando transtornos. 

 

Manifestações presenciais realizadas através do Telefone 
N° Categorias Período Órgão Motivos Solicitante Providências 

1 RECLAMAÇÃO 11 Abr 19 - 
11 Abr 19 

Secretaria Municipal de 
Educação 

Insatisfação em relação a 
contratação de Vigias, solicitando 
que antes da contratação seja 
oportunizada remoção aos 
servidores efetivos.  

Pessoa Física - Anônimo Esclarecimento dos fatos.  

 
 

3º TRIMESTRE 
Manifestações eletrônicas realizadas através do e-OUV 

N° Categorias 
Código de 

Rastreamento 
Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 
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1  SOLICITAÇÃO ZM8-B2J-T2HR 02 Jul 19 -
10 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
0039/2019 – 
008978/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Administração 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitação sobre 
quadro de cargo de 
professor permanentes 
(total de vagas, 
efetivos, contratados, 
vagas remanescentes). 

Informação devidamente 
prestada, com todos os 
anexos solicitados. 

2  SOLICITAÇÃO X4J-8TL-DZH5  04 Jul 19 -
25 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
0040/2019 – 
009016/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Obras c/c Setor 
de Fiscalização 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitação de vistoria 
no “Calçadão” da 
rodovia Sebastião Alves 
de Lima, que está 
danificada podendo 
ocasionar graves 
acidentes aos 
transeuntes. 

Em vistoria verificou-se que o 
calçadão foi danificado 
devido ao rompimento do 
cano da empresa de 
abastecimento de água 
CESAN. Dessa forma a UCCI 
recomentou verificar junto a 
procuradoria a competência 
pela restauração da calçada, 
notificando a empresa em 
caso positivo. A Sec. de Obras 
entrou em contato com a 
empresa que providenciou os 
reparos necessários. O 
cidadão deu o retorno a 
Ouvidoria, elogiando a 
eficácia do atendimento. 

3  DENÚNCIA E8V-QX5-P3AM 04 Jul 19 -
18 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
0041/2019 – 
009017/2019 

Setor de 
Fiscalização 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Reclamação sobre 
outdoors na Avenida, 
causando poluição 
visual devido ao 
tamanho exagerado. 
Questionamentos sobe 
procedimento para 

Após fiscalização, verificou-
se que os 17 outdoors, 
possuem autorização e 
alvará, mediante pagamento 
de taxa anual, sanando as 
dúvidas do cidadão. 
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liberação, fiscalização, 
limites. 

4  RECLAMAÇÃO 9BP-SH7-BM5D 04 Jul 19 -
19 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
0042/2019 – 
009076/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Insatisfação quanto ao 
atendimento para tirar 
rx. Reclamação que há 
apenas um profissional 
e quando este tira 
férias, não há ninguém 
para substituir, sendo 
que há concurso e 
poderiam nomear 
alguém. 

Ao analisar a situação, 
verificou-se que não há 
necessidade de convocação 
no concurso, pois a demanda 
é pequena e ficaria ocioso. 
Há planejamento para o 
servidor tirar as férias. 

5  RECLAMAÇÃO G7T-T6A-WLSM 

 

16 Jul 19 -
05 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
0044/2019 – 
009507/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Servidora municipal, 
reclama quanto a 
ausência de materiais 
de limpeza. 

Em resposta, informou que o 
controle na dispensação de 
produtos, e feita com rigidez 
pelo funcionário que realiza a 
dispensa dos matérias, não 
por falta de comprometi-
mento e sim por zelo pelo 
patrimônio público, evitando 
desperdício.  

6 
 

RECLAMAÇÃO 2MP-11S-Y3U1 
 

05 Ago 19 -
26 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
0047/2019 – 
0010306/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Reclamação quanto ao 
atendimento de 
prioridades pela 
ambulância, que 
segundo a 
manifestante é definida 
pelos motoristas. 

Informação de que a 
autorização de transporte 
dos pacientes sai 
diretamente do hospital, do 
corpo clínico, de acordo com 
a urgência e que os 
motoristas ficam à 
disposição do Hospital. 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/admin/admin_ticket.php?track=9BP-SH7-BM5D&Refresh=46936
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/admin/admin_ticket.php?track=G7T-T6A-WLSM&Refresh=46936
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7 
 

DENÚNCIA 3YR-HSS-VW9H 22 Ago 19 -
03 Set 19 

OF. OUV/SIC N° 
0050/2019 – 
0011032/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Obras c/c Setor 
de Fiscalização 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitação de remoção 
de quebra-molas 
irregular em estrada 
rural. 

Em atenção a manifestação, 
a Secretaria de Obras 
informou que patrolou a 
estrada recentemente e que 
não havia quebra-molas no 
local. 
 
Em resposta, o manifestante 
confirmou o patrolamento, 
que ocorreu de forma 
correta sendo feito por 
morador posteriormente, de 
forma irregular. 
 
O Setor de Fiscalização foi 
até o local, e constatou a 
presença do quebra-molas, e 
que em conversa com o 
morador este se prontificou 
em retirá-lo. 
 
O manifestante entrou em 
contato confirmando que o 
quebra-molas foi retirado e 
agradecendo a atenção e 
solução do problema. 

8 
 

DÚVIDAS ZZU-728-NA1U 02 Set 19 -
03 Set 19 

OF. OUV/SIC N° 
0051/2019 – 
0011429/2019 e OF. 
OUV/SIC N° 

Procuradoria 
Geral e Setor de 
Fiscalização.  

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Dúvida se é permitido 
pela legislação 
municipal a criação de 
equinos, muares e 
similares nas 

Devidamente respondido, 
incluindo legislação 
Municipal 1.480/98, artigo 
106 e seguintes e 
1.815/2008, artigo 6° e 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/admin/admin_ticket.php?track=ZZU-728-NA1U&Refresh=62640
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0055/2019 – 
0012224/2019 

dependências urbanas 
das cidades, em lotes 
baldios e se há 
regramento para a 
atividade. 

seguintes, que regulamenta 
a situação. 
 
Diante as informações o 
manifestante retornou, 
informando que há criação 
desses animais no 
loteamento Canarinho e no 
loteamento do Vaval, sem 
respeitar as regras, gerando 
muito carrapatos e 
desrespeitando as normas 
vigentes. 
 
O Setor de Fiscalização 
informou que fez duas 
diligências aos locais da 
denúncia e não localizou 
nenhum tipo de criação de 
equinos, entretanto se 
colocou a disposição, caso o 
manifestante aponte mais 
detalhes de um local 
específico, para realizar 
novas fiscalizações. 

9  
 

DÚVIDAS BHZ-HJL-AVY8 04 Set 19 -
17 Set 19 

OF. OUV/SIC N° 
0052/2019 – 
0011560/2019 

Setor de 
Tributação  

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitação de 
informação sobre a 
responsabilidade de um 
empreendimento 
imobiliário residencial 
(para o proprietário) 

Devidamente respondido, 
incluindo legislação 
municipal que trata sobre o 
assunto: Leis 1731/2016 
(Plano Diretor Municipal); 
6766/79 e 1133/1998 
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para que seja aprovado 
a comercialização, 
construção e 
arrecadação da 
prefeitura sobre as 
unidades 
comercializadas e se há 
lei municipal sobre o 
assunto.  

(Parcelamento de Solos); 
1488/1998 (Código de 
Obras); Lei 1932/2010 
(Código Tributário 
Municipal);  

 
Manifestações eletrônicas realizadas diretamente no e-mail da UCCI 

N° Categorias Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 
1 DENÚNCIA 08 Jul 19 –  

19 Jul 19 
OF. OUV/SIC N° 
43/2019 – 
009214/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo 

Pessoa Jurídica – 
Secretaria de Estado 
de Segurança e Defesa 
Social/SESP-ES 

Denúncia nº 370324 (DD181/SESP) – 
Ocorrência de eventos de teatro sem 
alvará do CBMES, além de possuir 
fios expostos, extintores de incêndio 
vencidos e saídas de emergências 
lacradas.  

Em resposta, a 
Secretaria de turismo 
informou que não há 
extintores vencidos, 
fios expostos e não há 
passagens lacradas. 
Quanto ao alvará, 
aguarda nova vistoria 
dos bombeiros para a 
emissão, já que na 
vistoria inicial foi 
solicitado adequações 
que foram realizadas.  

2 RECLAMAÇÃO 24 Jul 19 –  
05 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
46/2019 – 
009770/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente 

Pessoa física - 
Masculino 

E-mail UCCI – Esclarecimento sobre a 
utilização do carro da Defesa Civil, já 
que recorrentemente observa ser 
utilizado para uso pessoal pelo Chefe 
da Defesa Civil, levando criança para 

Informação de que o 
Coordenador de 
defesa Civil, fica com 
o carro em casa na 
condição de atender 
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creche, passeios de fim de semana 
com a família, sugerindo fiscalização.  

urgências que podem 
vir a ocorrer fora do 
horário de 
funcionamento da 
Prefeitura. Contudo, a 
partir de agora, 
diante da informação 
e para evitar o uso 
irregular, o veículo 
ficará estacionado no 
pátio da Secretaria 
Municipal de Obras, 
para urgências fora 
do horário de 
expediente. 

3 DENÚNCIA 12 Ago 19 - 
27 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
48/2019 – 
010570/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente 

Pessoa Jurídica – 
Secretaria de Estado 
de Segurança e Defesa 
Social/SESP-ES 

Denúncia nº 374482 (DD181/SESP) –
Corte de árvore nativa no local, não 
soube precisar o motivo e onde o 
denunciado está armazenando a 
madeira. 

Por se tratar de 
supressão de 
vegetação nativa em 
área rural, foi 
solicitado, através de 
ofício, ao IDAF que 
faça a fiscalização e 
tome as providências 
cabíveis. 

4 DENÚNCIA 16 Ago 19 - 
23 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
49/2019 – 
10810/2019 

Setor de 
Fiscalização 

Pessoa Jurídica – 
Secretaria de Estado 
de Segurança e Defesa 
Social/SESP-ES 

Denúncia nº 375056 (DD181/SESP) – 
Morador ateia fogo em dejetos, 
mudas de flores e frutas, no quintal 
de sua residência, provocando forte 
fumaça e colocando em risco saúde 
dos vizinhos. 

Em diligência até o 
local indicado, não foi 
possível confirmar a 
denúncia, conforme 
fotos em anexos, que 
não demonstra local 
onde poderia ter 
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ocorrido a queimada. 
Será realizada 
fiscalização 
constante.  

5 RECLAMAÇÃO 05 Set 19 – 
 26 Set 19 

OF. OUV/SIC N° 
53/2019 – 
11652/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
3550/2019 OUV 2019042597 – 
Reclamação sobre servidor(a) 
Dentista da Prefeitura, que não 
estaria cumprindo a carga horária de 
40 h e ainda atende no consultório 
particular, o que não seria possível, 
solicitando investigação. Realizou 
questionamentos sobre carga 
horária, horário de trabalho, lista de 
espera, local de trabalho, folha de 
ponto, e quantidade de dentistas. 

Em resposta a 
Coordenadora do 
Programa Saúde 
Bucal prestou os 
devidos 
esclarecimentos, 
informando o local de 
trabalho, a carga 
horária, o horário de 
trabalho, número de 
profissionais. Explicou 
que a lista de espera é 
subdividida entre 
adultos e crianças e 
que ocorrem projetos 
nas escolas de 
escovação coletiva, o 
que poderia ter 
aumentado a lista de 
espera. Entretanto foi 
repassado o número 
de atendimentos do 
mês da(o) referida(o) 
dentista. Além disso, 
reforçou que mesmo 
que já foi cobrada a 
carga horária e 
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mesmo que o 
atendimento venha a 
terminar mais cedo 
devido a falta de 
usuários, o horário 
deve ser cumprido no 
local. 

6 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 
funções diversas. 

Em andamento. 

7 RECLAMAÇÃO 23 Set 19 – 
 Em aberto 

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. 

Em andamento. 

 
4º TRIMESTRE 

Manifestações eletrônicas realizadas através do e-OUV 

N° Categorias 
Código de 

Rastreamento 
Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 
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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 – 
13347/2019 

Setor de 
Fiscalização 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

O manifestante 
novamente efetuou 
reclamação sobre 
criação de equinos, 
insatisfeito com a 

O Setor de Fiscalização 
justificou que as diligências 
anteriores, foram realizadas 
conjuntamente com outros 
fiscais municipais, que 
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resposta anterior, 
anexando fotos 
comprovando a 
presença dos animais 
no local especificado. 

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. 
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5 
99 

SOLICITAÇÃO BXV-3QJ-6E3B 20 Out 19 - 
21 Out 19 

OF. OUV/SIC N° 
0064/2019 – 
13591/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde e 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Encaminhamento de 
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. 

Encaminhamos o currículo 
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 

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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datas de nascimento e 
óbito das pessoas 
abaixo indicadas, bem 
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 
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Vinte e Um. Criado pela 
Lei Municipal nr. 864, 
de 17/11/1980. - 
MARIA GOMES VALIM 
Bairro da cidade de 
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. 
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9 
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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 
104 

DÚVIDAS 5JP- H4S-SMND 18 Dez 19 
(Em 
andamento 
– dentro do 
prazo) 
 

OF. OUV/SIC Nº 
075/2019 –  
16776/2019 

Setor de 
Comunicação 
(Gabinete do 
Prefeito) e 
Secretaria 
Municipal de 
Tuirismo 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Dúvidas quanto ao site 
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? 

Em andamento (Aguardando 
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 

Em andamento (Aguardando 
resposta dos responsáveis, 
tendo em vista que se 
encontra dentro do prazo da 
Lei de Informação) 
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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 
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 
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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 
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. 

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 
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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 
irregular de adicional de 
insalubridade de servidora 
municipal. 

A Secretaria de Saúde 
informou que entrou em 
contato com o Setor de 
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 
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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. 
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6. Resultado do Trabalho 

 

Para finalizar não poderíamos deixar de registar que 2019 foi um ano de grandes resultados ao 

Poder Executivo do Município de Afonso Cláudio. No dia 17 de maio de 2019, o Tribunal de 

Contas do ES, divulgou em sua página, o resultado do Relatório de Auditoria 00037/2018-7, 

Processo 07480/2018-2, Fiscalização 00056/2018-1. O Relatório divulgou a Prefeitura Municipal 

de Afonso Cláudio ocupando o 1º lugar na TRANSPARÊNCIA PASSIVA, no ranking das 

Prefeituras de todo o Estado. 

 

A matéria sobre o resultado se encontra disponível no Portal da Transparência do Município 

(www.afonsoclaudio.es.gov.br, em Transparência, Controle Interno) e os dados completos do 

Relatório da Auditoria estão disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado, 

(www.tce.es.gov.br). 

 

 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
http://www.tce.es.gov.br/
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7. Conclusão 
 
Vale ressaltar que a Unidade Central de Controle Interno, responsável pela Ouvidoria tem 

atuado em parceria com os demais órgãos da Administração, buscando soluções para 

demandas e incentivando ações para o desenvolvimento da cidadania. 

 

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 

 

 


