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QUESTIONÁNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SETOR: OUVIDORtA

No município
Lei.
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exrste lei criarrdo a Ouvidoria'? Caso positivo, informe o No.

da
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Existe alguma forma de Ouvidorra instalada? Caso positivo, descreva

J

Caso exista norma legal, o d¡ploma dispoe dos seguintes conteúdos:
competências e atr¡buiçöes da Ouvidoria; forma de escolha e autonomia
do

ouvidor; prazo de resposta ao usuário, a estrutura da ouvidoria; os canais

de

atend imento?
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previsão dos requisitos para a ¡nvestidura do Ouvidor, como qualificaçoes
de forma
escolar e ex eilencra rofissionâl?
A Ouvidoria procluz periodicamente relatório estatístico sobre o número de
elogios, sugestões, solic¡taçöes, denúncias e reclamaçÕes, sendo que em
re la ão às duas últimas
uantas delas foram resolvidas ela Administra áo?
Há

Ouvidoria possui sala de atendimento presencial. cle forma a garantir
rivacidade ao cidadão Lre de sigilo necessite?
A Ouvidoria dispõe de canârs de col¡unrcação paÌa o cidadão por meio de
núnrero de telefone de utrlrclitde publrca icot.n 3 dígitos), Fale Conosco pela

lnteillet,
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Store

ou Canal

or WhatsApp?

conr programa específico de inforrnátlca que colhe as
manifestaçÕes dos munÍcipes; acessa base de dados murricipais; arquiva
todos os pedldos. oferta res 0sta aos cl emandantes?
Esse prograrna possibrlita que a Ouvidoria dialogr-r e e obtenha relatórios das
áreas finalisticas a Administração. demancladas pela população (ex.: Obras
conta
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Viárias, Saúde, Educa
10
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Ouvidor Municipal

a

erfei oamento? Qual

AO

Trans ortes

2

tealiza
a

periodicamente cursos de capacitação
uantidade de horas/aula or ano?

A Ouvidoria mantém comunicação com ås outras funçóes do Sistema
Controle lnterno como a Corregedoria e o Controle lnterno acerca
sugestões, denúncias ou reclanrações
atuâ a o específica daqueles setores?
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situações onde possam demandar

Oþs,

1) caso assinale o item como "prejudicado,', Ìnformar o motivo;

2) As resposfas aos questionamenfos serão verif¡cadas durante a inspeção,,in Ioco,,;
3) Fundamentat a criação de ouvidorias municipais co¡no forma de incrementar o instituto
da transparência, bem como fortalecer as funções do sisfema de controle lnterno.
Doravante, o rCEsP passará a recomendar a imptantação das Ouvidorias, com
os
questionamenÚos ora sugestionados, conforme já advertiu no exame
das contas do
Governador (201 5) (processo fC-355 4/026/1
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