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Decreto nº 4.490/2019 Art. 1º VII - Instrução Normativa nº 46/2013, atualizada em 

2019, que: “A presente Instrução Normativa tem como finalidade regulamentar o 

processamento eletrônico e físico dos chamados da Ouvidoria Municipal, que agiliza o 

atendimento ao cidadão”. 

 

I-FINALIDADE  

 
A presente Instrução Normativa tem como finalidade regulamentar o processamento eletrônico e 

físico dos chamados da Ouvidoria Municipal, que agiliza o atendimento ao cidadão. 

 

II- ABRANGÊNCIA  

 

 Abrange todas as Secretarias e respectivas gerências e coordenações pertencentes à Estrutura 

organizacional, da administração direta e indireta no âmbito do Poder Executivo do Município. 

 

III- CONCEITOS 
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1. Ouvidoria - Atua no processo de interlocução entre o cidadão e a Administração Pública, de 

modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos 

serviços públicos prestados. O papel da ouvidoria pública não é o de procurar e apontar defeitos na 

ação da instituição, mas funcionar como um controle social da qualidade do serviço público, 

auxiliando na busca da solução para os problemas existentes na instituição. 

 

2. Solicitação - Comunicação verbal ou escrita que, embora possa indicar insatisfação, 

necessariamente contém um requerimento de atendimento ou acesso as ações da Administração 

Pública. 

 

3. Reclamação - Comunicação verbal ou escrita que relata insatisfação em relação às ações e aos 

serviços públicos, sem conteúdo de requerimento. 

 

4. Denúncia - Comunicação verbal ou escrita que indica irregularidade ou indícios de irregularidade 

na administração geral. 

 

5. Sugestão -  Comunicação verbal ou escrita que propõe ação considerada útil a melhorias dos 

serviços públicos prestados a população. 

 

6. Elogio - Comunicação verbal ou escrita que demonstra satisfação ou agradecimento por serviços 

prestados pela Administração Pública. 
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7. Informação Sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em função 

de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. 

 

IV-BASE LEGAL  

 

1. Lei Municipal nº 2.101, de 1º de abril 2013; 

 

2. Decreto nº. 2.562, de 02 de outubro de 2013 que Regulamenta o Regimento Interno da Ouvidoria 

do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

3. O acesso do usuário a informações será regido pelos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011 . 

 

4. Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. - Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos 

do usuário dos serviços públicos da administração pública. 

 

5. Constituição Federal 1988. 

 

6. Resoluções  e normativos do TCE/MT 

 

V-RESPONSABILIDADES  

 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa  

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2013/210/2101/lei-ordinaria-n-2101-2013-estabelece-nova-estrutura-administrativa-organizacional-do-poder-executivo-municipal-de-lucas-do-rio-verde-mt-e-da-outras-providencias-correlatas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument
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1.1 Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  

 

1.2 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 

coordenação do controle interno, para definir rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 

controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 

 

2. Das Unidades Executoras  

 

2.1 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  

 

2.2 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho para o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 

aumento da eficiência operacional;  

 

2.3 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, 

dados e informações.  

 

3. Do Controle Interno 
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3.1  Prestar apoio técnico por ocasião atualizações da Instrução Normativa, em especial no que tange 

à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

 

VI - DOS OBJETIVOS 

 

1. Receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, 

arbitrários, desonestos, ou que, de maneira geral, contrariem os interesses públicos, praticados por 

servidores públicos do Município, empregados da Administração Indireta, ou por pessoas, físicas ou 

jurídicas, que exerçam funções paraestatais mantidas com recursos públicos ou não; 

 

2. Buscar a satisfação das necessidades dos cidadãos, segundo o princípio da eficiência e atuando 

como promotora e agente de mudanças em prol de uma gestão pública democrática, transparente, 

eficaz, participativa e ética; 

 

3. Contribuir para o aperfeiçoamento e melhoria das atividades prestadas pela Administração 

Pública; 

 

4. Monitorar o atendimento das demandas encaminhadas para secretarias/departamentos 

responsáveis por resolver e/ou direcionar o cidadão para atendimento da demanda; 

 

5. Divulgação no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT os dados 

gerais dos atendimentos prestados. 
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VII-DOS PROCEDIMENTOS  

 

1. Decreto nº. 2.562, de 02 de outubro de 2013 que Regulamenta o Regimento Interno da 

Ouvidoria do Município de Lucas do Rio Verde-MT e em seu art. 2º que trata da competência: 

 

Art. 2º Compete a Ouvidoria: 

I - receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, 

arbitrários, desonestos, ou que, de maneira geral, contrariem os interesses públicos, praticados por 

servidores públicos do Município, empregados da Administração Indireta, ou por pessoas, físicas ou 

jurídicas, que exerçam funções paraestatais mantidas com recursos públicos; 

 

II - encaminhar às unidades envolvidas as solicitações que possam: 

 

a) no caso de denúncias e reclamações: checar a veracidade dos fatos e suas circunstâncias, levando-

os ao conhecimento da autoridade competente para corrigi-los; 

 

b) no caso de sugestões: encaminhá-las às autoridades competentes para estudo ou justificação da 

impossibilidade de sua adoção; 

 

c) no caso de consultas: responder às questões dos solicitantes; 

 

d) no caso de elogios: conhecer os aspectos positivos e admirados do trabalho, levando-os ao 

conhecimento das autoridades responsáveis pelos serviços elogiados; 
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III - orientar e esclarecer a população sobre os seus direitos; 

 

IV - difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania, bem como as finalidades da 

ouvidoria e os meios de se recorrer a este órgão; 

V - elaborar e encaminhar, semestralmente, ao Chefe do Executivo e à Câmara Municipal, relatório 

de suas atividades. 

Considerando que Ouvidoria do Município de Lucas do Rio Verde-MT de acordo com Lei nº 2536, 

de 01 de Abril de 2016-Estrutura Administrativa Organizacional, tem as seguintes atribuições: 

  

a) receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos 

considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que contrariem o 

interesse público, praticados por servidores públicos do município de Lucas do Rio Verde ou agentes 

públicos; 

b) diligenciar junto às Unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de informações e 

esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade; 

c) coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de encaminhar, de forma 

intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um órgão da administração direta e 

indireta; 

d) informar ao cidadão interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os 

casos em que a lei assegurar o dever de sigilo; 

e) comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e qualquer ato lesivo ao 

patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções. 
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2. Contatos dos cidadãos com a Ouvidoria poderão ser feitos pessoalmente, por telefone, internet, 

carta, etc., cabendo aos agentes da Ouvidoria efetuarem os registros por meio eletrônico ou manual; 

 

3. As denúncias, reclamações e representações deverão ser encaminhadas diretamente ao Ouvidor 

Municipal ou ao funcionário da Ouvidoria por ele designado, para que sejam tomadas as 

providências necessárias; 

 

4. Todas as ocorrências registradas serão submetidas à apreciação do Ouvidor que deliberará sobre 

as providências cabíveis à espécie; 

 

5. Quadrimestralmente o Ouvidor encaminhará ao Chefe do Executivo e ao Poder Legislativo 

Municipal, relatório circunstanciado das ocorrências abertas e encerradas no período; 

 

6. Os secretário(a)s e/ou o servidores designados para responder as demandas da Ouvidoria deverá 

encaminhar mediante sistema explicações e documentações necessárias das ações adotadas para 

sanar a demanda do cidadão requerida mediante a Ouvidoria, num prazo máximo de 15 (quinze) 

dias; 

 

7. Todo cidadão que procurar a Ouvidoria deverá obter uma resposta, num prazo máximo de 20 

(vinte) dias, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, desde que seja requisitado/comunicado 

ao cidadão requerente/denunciante a dilação de prazo. 
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8. O secretário (a) e/ou o servidor (a) designado para responder as demandas da Ouvidoria quando 

estiver em período de férias ou se afastar por outros motivos, deverá comunicar  superior imediato e 

RH com antecedência mínima de 03 (três) dias, mediante comando interno, indicando o período que 

vai ficar afastado destas atribuições e os dados completo (nome, CPF, e-mail, telefone e endereço) 

do servidor que irá substituir no período de afastamento, ou seja, o servidor ora designado será 

responsável por responder as demandas da referida pasta/departamento encaminhadas pela 

Ouvidoria no período definido no comando interno.  

 

9. O secretário (a) e/ou o servidor (a) designado para responder as demandas da Ouvidoria quando 

identificar que a Demanda não corresponde a sua responsabilidade informar imediatamente via 

sistema para a Ouvidoria, informando ainda a pasta/departamento responsável pela demanda, 

possibilitando assim que seja encaminhado ao destino pertinente.  

 

VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1. Fica criado, como órgão dotado de autonomia própria, permanente e independente, no âmbito do 

Gabinete do Prefeito, a Ouvidoria Municipal;( Lei Municipal nº 2.101, de 1º de abril 2013;) 

 

2. Os relatórios semestrais emitidos pela Ouvidoria Municipal servirão de base para formulação de 

índices de monitoramento da qualidade, e contribuirão para o aperfeiçoamento e melhoria das 

atividades prestadas pela Administração Pública; 

 

3. Quando houver possibilidades, anexar comprovações (fotos, documentos, relatórios descritivos, 

etc.) referente a resolução dos problemas apontados pelo cidadão na Ouvidoria Municipal.  

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2013/210/2101/lei-ordinaria-n-2101-2013-estabelece-nova-estrutura-administrativa-organizacional-do-poder-executivo-municipal-de-lucas-do-rio-verde-mt-e-da-outras-providencias-correlatas
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4. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de 

Aprovação. 

 


