BMSENQNE
DE CRE T0 EXECUTI VO N º 110/2022, DE 02 DE SE TEMBRO DE 2022.

“Homologa Instrução Normativa, que dispõe
sobre a regulamentação do processamento
eletrônico e físico dos chamadas da Ouvidoria
Municipal de Brasnorte/MT. ”

EDELO [MARCELO FERRARI, Prefeito do Município de Brasnorte, Estado
de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Lei Orgânica
do Município

DECRETA
Art. Iº. Fica homologada Instruções Normativa IN_SCS_002/2022 versão 2.0,

que dispõe sobre a regulamentação do processamento eletrônico e físico dos chamados da
Ouvidoria do Município de Brasnorte, o qual agiliza o atendimento ao cidadão;
Art. 2". Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam—se
todas as disposições em contrário.
ano de 2022.
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SISTEMA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - OUVIDORIA MUNICIPAL
SETORES ENVOLVIDOS: TODAS AS SECRETARIAS, GERENCIAS E COORDENAÇÓES
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I - FINALIDADE
regulamentar o
A presente Instrução Normativa tem como finalidade
Ouvidoria
Municipal, que agiliza o
processamento eletrônico e fisico dos chamados da
atendimento ao cidadão.

II - ABRANGENCIA
Abrange todas as Secretarias e respectivas gerências e coordenações pertencentes à
Estmturaorganizacional, da administração direta e indireta no âmbito do Poder Executivo do
Municipio,

III — CONCEITOS
1.

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a
padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho.

2.

OUVIDORIA

Atua no processo de interlocução entre o cidadão e a Administração Pública, de
modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem continua
melhoria dosserviços públicos prestados. O papel da ouvidoria pública não e' O de procurar e
social da qualidade do
apontar defeitos na ação da instituição, mas funcionar como um controle
serviço público,auxiliando na busca da solução para os problemas existentes na instituição.
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3.

SOLICITAÇÃO

Comunicação verbal ou escrita que, embora possa indicar insatisfação,
necessariamente contém um requerimento de atendimento ou acesso as ações da Administração
Pública.

4.

RECLAMAÇÃO

Comunicação verbal ou escrita que relata insatisfação em relação às ações e aos
serviços públicos, sem conteúdo de requerimento.

S.

DENUNCIA

Comunicação verbal ou
irregularidadena administração geral.

6.

escrita

que

indica

irregularidade

de

SUGESTÃO

Comunicação verbal ou escrita que propõe ação considerada útil
serviços públicos prestados a população.

7.

indícios

ou

&

melhorias dos

ELOGIO

Comunicação verbal ou escrita que demonstra satisfação ou agradecimento por
serviços prestados pela Administração Pública.

&.

INFORMAÇÃO SIGILOSA

Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em funçãode sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.
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IV
Lei Municipal
Brasnorte;

1.

—

BASE LEGAL

1.549/2013 que dispõe sobre a criação da ouvidoria do Municipio de

2. Decreto nº. 035/2022 que Regulamenta o Regimento Interno da Ouvidoriado Municipio de
Brasnorte—MT.

acesso do usuário a infomações será regido pelos termos da Lei nº 12.527 de 18 de
novembrode 2011 - Lei de Acesso a Informação,

3. O

Constituição Federal 1988.

4.

5, Resoluções e normativos do TCE/MT

V

1.

—

RESPONSABILIDADES

DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA

Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;
orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;

1.1

Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável
pela coordenação do controle intento, para definir rotinas de trabalho e os respectivos
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.
1.2

2. DAS

UNIDADES EXECUTORAS:

2.1Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao
fornecimento de infomações e à participação no processo de atualização;
E'Sit'hKLFA/hmwzzi
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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 a padronização dos procedimentos na geração de
documentos, dados e informações.

3. DA

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:

Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas
atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e
respectivos procedimentos de controle;

3.1

VI

—

DOS OBJETIVOS

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 Municipio, empregados da Administração Indireta, ou por pessoas,
fisicas ou jurídicas, que exerçam funções paraestatais mantidas com recursos públicos ou não;
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;

2.

Contribuir para o aperfeiçoamento e melhoria das atividades prestadas pela Administração
Pública;

3.

Monitorar o atendimento das demandas encaminhadas para secretarias/departamentos
responsáveis por resolver e/ou direcionar o cidadão para atendimento da demanda;

4.

Divulgação no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Brasnorte
dos atendimentos prestados.

5.
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VII

—

DOS PROCEDIMENTOS

- A Lei nº, 1549/2013 que Regulamenta a criação daOuvidoria do Município de
Brasnorte-MT e em seu art. 3D que trata da competência.

l

Art, 3º Compete a Ouvidoria do Municpio de Brasnorte:
I - receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados
arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais
ou coletivos, praticados por servidores civis e militares da Administração Pública Municipal
direta e indireta e aquelas entidades referidas no artigo lº desta Lei;
receber sugestões de aprimoramento, críticas,
,
atividades da Administração Pública Municipal;

II

III— diligenciar

elogios e pedidos de informação sobre as

junto as unidades administrativas competentes, para que prestem infomações

e

esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso anterior;

IV— manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providencias adotadas pelas
unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessarios for o sigilo, garantindo o
retorno dessas providencias a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados;

V — elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem como,
permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Municipiojunto ao público, para conhecimento,
utilização continuada e ciencia dos resultados alcançados;
VI— promover a realização de pesquisas, seminarios e cursos sobre assuntos
exercicio dos direitos e deveres do cidadão perante a Administração pública;

VII?

organizar e manter atualizado
reclamações e sugestões recebidas;

2

arquivo

da

documentação

relativosao

relativa as denucias,

- Encaminhar às unidades envolvidas as solicitações que possam:
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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;
de sugestões: encaminha-las às
justificação daimpossibilidade de sua adoção;

b) no caso

autoridades

competentes

para estudo

ou

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

no caso de elogios: conhecer os aspectos positivos e admirados do trabalho, levandoos aoconhecimento das autoridades responsáveis pelos serviços elogiados;
d)

3

Orientar e esclarecer a população sobre os seus direitos;

-

difundir amplamente os direitos individuais e de
finalidades daouvidoria e os meios de se recorrer a este órgão;

4

-

elaborar e
atividades.

5

-

encaminhar,

semestralmente,

ao Chefe do

cidadania,
Executivo,

bem

como

as

relatorio de suas

Quanto ao funcionamento da Ouvidoria Municipal, estabelesse-se ainda:
6.1 - Contatos dos cidadãos com a Ouvidoria poderão ser feitos pessoalmente, por telefone,
intemet, carta, etc., cabendo aos agentes da Ouvidoria efetuarem os registros por meio
eletrônico ou manual;

6

—

representações deverão ser encaminhadas diretamente ao
Ouvidor Municipal ou ao funcionário da Ouvidoria por ele designado, para que sejam tomadas
as providências necessárias;

6.2- As denúncias, reclamações

e

Todas as ocorrências registradas serão submetidas à apreciação do Ouvidor que
deliberará sobreas providências cabiveis à espécie;

6.3

-

6.4 - Os secretários (a) 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 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo dependendo da natureza da
Ça
demanda;
me m;, wm
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- 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;

6.5

66

O secretário (a) e/ou o servidor (a) designado para responder as demandas da Ouvidoria
quando estiver em periodo 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 periodo que vai ficar afastado destas atribuições e os dados completo (nome, CPF,
e-mail, telefone e endereço) do servidor que irá substituir no periodo de afastamento, ou seja, o
servidor ora designado será responsável por responder as demandas da referida
—

pasta/departamento encaminhadas pela Ouvidoria no periodo definido no comando interno,

6.7 - 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 & pasta/departamento
responsável pela demanda, possibilitando assim que seja encaminhado ao destino pertinente.

VIII - DAS DISPOSIÇOES FINAIS
Fica criado, como órgão dotado de autonomia própria e permanente, vinculada ao Gabinete
do Prefeito, a Ouvidoria Municipal; ( Lei Municipal nº 1549/2013)
1.

relatórios semestrais emitidos pela Ouvidoria Municipal servirão de base para
formulação de indices de monitoramento da qualidade, e contribuirão para o aperfeiçoamento e
melhoria das atividades prestadas pela Administração Pública;

2. Os

Quando houver possibilidades, anexar comprovações (fotos, documentos, relatorios
descritivos, etc.) referente a resolução dos problemas apontados pelo cidadão na Ouvidoria
Municipal.

3.

4. A atualização desta Instrução

Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu

Decreto deAprovação.
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IX — CONSIDERAÇOES FINAIS
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser
].
obtidos junto à Unidade de Controle Intemo que, por sua vez, através de procedimentos de
auditoria interna, aferirá & fiel observância de seus dispositivos por pane das diversas unidades
da estrutura organizacional.
2.
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação,
Brasnorte

—

MT, 02 de Setembro de 2022.
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