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DECRETO  Nº 191/2018 
Em 24 de setembro de 2018 

 
Cria a Ouvidoria Geral do município de 
Butiá, e dá outras providências. 

 
 

CONSIDERANDO a necessidade do poder público disponibilizar o Serviço de Informação ao 
Cidadão em respeito à Lei Federal nº 12.527/2011 em seu artigo 9ª; 

 
CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 424/2016, em seu artigo 7º, inciso XIX, que 

estabelece a obrigação de que entes que recebam recursos federais por meio de convênios ou contratos 
mantenham e divulguem canais de ouvidoria para receber manifestações sobre a qualidade do uso de recursos 
federais: 

“Art. 7º São competências e responsabilidades dos proponentes ou convenentes:  
... 
XIV - fornecer ao concedente ou à mandatária, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para 

viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;” 

 
CONSIDERANDO que todo cidadão pode ajudar a melhorar as políticas e a prestação de 

serviços públicos; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se criar um canal de comunicação entre a Prefeitura 

Municipal e a comunidade butiaense facilitando e proporcionando o envio de reclamações, sugestões e 
denúncias relacionadas a serviços públicos prestados pelo município; 

 
CONSIDERANDO que a criação de um canal de comunicação é medida preordenada a 

identificar e mapear os principais problemas verificados na prestação de serviços públicos; 
 
CONSIDERANDO a importância do conhecimento e identificação destes problemas para 

planejamento de ações estratégicas destinadas à sua solução; 
 
 

 
  DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
 
 

D E C R E T A: 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
Art. 1º Fica criada a Ouvidoria-Geral do Município, vinculada ao Gabinete do Prefeito, a qual incumbe acolher, 
processar e encaminhar, após avaliação sumária, projetos, sugestões, reclamações, denúncias e demais 
demandas da população, podendo receber ainda, sugestões e elogios, aos setores competentes da 
Administração Pública municipal direta e indireta, bem como das entidades privadas de qualquer natureza que 
operem com recursos públicos, na prestação de serviços à população, e será regulamentada nos termos deste 
Decreto. 
 

 
Art. 2º A Ouvidoria-Geral do Município de Butiá tem como objetivos: 
 
I – Aperfeiçoar as formas de participação popular e comunitária nos processos de decisão e execução dos 
serviços públicos municipais; 
 
II - Corrigir erros, omissões ou abusos administrativos; 
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III – Desenvolver uma cultura de cidadania e de serviços às pessoas, capaz de assegurar o princípio da 
responsabilidade da administração perante os cidadãos butiaenses. 
 
 
Art. 3º A Ouvidoria-Geral do Município de Butiá tem as seguintes atribuições: 
 
I - receber e apurar denúncias, reclamações, sugestões e elogios da administração municipal através de 
telefone e pessoalmente, de cidadãos e de servidores públicos; 
 
II - diligenciar junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de informações e 
esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de 
informações; 
 
III - cobrar respostas coerentes das unidades a respeito das manifestações a eles encaminhados e levar ao 
conhecimento da direção do órgão ou entidade os eventuais descumprimentos; 
 
IV - resguardar o sigilo das informações, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte, 
providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes; 
 
V - informar ao usuário as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a 
lei assegurar o dever de sigilo; 
 
VI - difundir a importância da ouvidoria como instrumento de participação e controle social da administração 
pública; 
 
VII - elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas, dando a devida publicidade; 
 
VIII - identificar deficiência nos serviços e obras públicas, sugerindo ações sistêmicas a fim de superá-las. 
 
IX - manter atualizado arquivo de documentação relativa às reclamações, denúncias e representações 
recebidas; 
 
X - atender o usuário de forma adequada, observando os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, 
segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia; 
 
XI - garantir respostas conclusivas aos usuários; e 
 
XII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou entidade pública, sem prejuízo 
de outros órgãos competentes. 
 
 
§ 1º Não serão consideradas as demandas anônimas, salvo para fins internos da administração pública quando 
existir inequívoco e fundado receio da sua facticidade. 
 
§ 2º As denúncias que versem sobre ilegalidades serão encaminhadas para o Controlador Geral do Município. 
 
§ 3º Todos os cidadãos receberão resposta da ouvidoria sobre as demandas encaminhadas no prazo máximo 
de 20 dias. 
 
§ 4º Toda a autoridade municipal, incluindo os secretários, responderão às demandas da ouvidoria no prazo 
máximo de 5 dias do seu recebimento. 
 
§ 5º Não serão objeto de apreciação, por parte da Administração Municipal, as questões pendentes de decisão 
judicial. 

Capítulo II 

DO PROCEDIMENTO DA OUVIDORIA-GERAL 
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Art. 4º São direitos básicos do usuário:  
 
I - participar do acompanhamento da prestação e da avaliação dos serviços;  
 
II - obter e utilizar os serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação; 
 
Art. 5º Será assegurado ao usuário a obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de 
prestação do serviço e na internet por meio do site oficial da Prefeitura Municipal, especialmente sobre: 
 
I - o horário de funcionamento das unidades administrativas;  
 
II - os serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor responsável 
pelo atendimento ao público;  
 
III - o acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações;  
 
IV - a situação da tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado; e  
 
 
Art. 6º São deveres do usuário: 
 
I - utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé; 
 
II - prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas; 
 
III - colaborar para a adequada prestação do serviço; e 
 
IV - preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhe são prestados os serviços de que trata  
 esta Lei. 
 
 
Art. 7º As manifestações dos usuários observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua   
efetiva resolução, especialmente sobre:   
 
I - recepção da manifestação no canal de atendimento adequado;  
 
II - emissão de comprovante de recebimento da manifestação com o número de protocolo;  
 
III - análise e obtenção de informações, quando necessário;  
 
IV - decisão administrativa final;  
 
V - ciência ao usuário, e  
 
VI - satisfação do usuário. 

 
 
Art. 8º As manifestações recebidas pela Ouvidoria-Geral serão encaminhadas às unidades envolvidas para 
que possam: 
 
I - no caso de reclamações: explicar o fato, corrigi-lo ou não reconhecê-lo como verdadeiro; 
 
II - no caso de denúncias: receber, examinar e encaminhar às unidades administrativas competentes do órgão 
ou entidade; 

 
III - no caso de sugestões: adotá-las, estudá-las ou justificar a impossibilidade de sua adoção; 
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IV - no caso de consultas: responder às questões dos solicitantes; e 
 
V - no caso de elogios: conhecer os aspectos positivos e admirados da atividade ou do trabalho. 

 
Parágrafo único. Em se tratando as manifestações de denúncias e reclamações referentes aos dirigentes, 
servidores ou atividades e serviços prestados pelo órgão ou entidade, a Ouvidoria - Geral dará o devido 
encaminhamento aos órgãos de controle e de correição, no âmbito institucional para adoção das medidas 
cabíveis. 
 
 
Art. 9º O não cumprimento do disposto do art. 8º deste Decreto sujeitará o dirigente de órgão ou entidade, 
setor ou servidor à apuração de sua responsabilidade, por meio dos procedimentos administrativos pertinentes, 
mediante representação da Ouvidoria-Geral. 
 

 
Art. 10º O acesso à Ouvidoria Geral poderá ser realizado pessoalmente, de segunda à sexta feira, no horário 
normal de atendimento ou por meio de: 
 
I - por correspondência enviada para o endereço da Ouvidoria-Geral endereçada ao Ouvidor Geral do 
Município; 
 
II – ligação telefônica através do número 51 36525756; 
 
III – site oficial da Prefeitura de Butiá. 
 
Parágrafo único. Os trotes serão encaminhados à autoridade policial. 
 
 
Art. 11º A identificação completa do usuário não é obrigatória, mas é desejável na medida em que contribui 
com a instrução das manifestações. 
 
§ 1º O anonimato será garantido quando solicitado, nos termos da Lei. 
 
§ 2º A identificação do usuário seguirá a seguinte denominação: 
 
I - identificada: quando o cidadão informa um meio de contato e autoriza sua identificação; 
 
II - sigilosa: quando o cidadão informa um meio de contato e solicita que seja guardado sigilo sobre a sua 
identificação; e 
 
III - anônima: quando o cidadão não informa um meio de contato. 
 
§ 3º Entende-se como meio de contato, nos termos do § 2º deste artigo, o endereço, número de telefone e/ou 
celular e e-mail do usuário. 

 
Art. 12º As manifestações recebidas pela Ouvidoria-Geral poderão ser complementadas pelo usuário por 
solicitação da Ouvidoria-Geral quando esta identificar que os subsídios são insuficientes para atendimento da 
demanda por parte da Administração. 
 
Parágrafo único. As informações complementares deverão ser prestadas pelo usuário no prazo de 10 (dez) 
dias a contar da manifestação da Ouvidoria-Geral. 

 
 
Art. 13º As manifestações dos usuários recebidas pela Ouvidoria-Geral serão analisadas e encerradas quando 
não for competência da Administração Pública Municipal, e encaminhadas ao órgão competente. 

 
Art. 14º Caberá aos interlocutores as seguintes atribuições: 
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I - cumprir as manifestações no prazo previsto na respectiva demanda; 
 
II - prestar esclarecimentos relacionados com o conteúdo das manifestações do usuário; 
 
III - complementar as manifestações, quando solicitado pelo usuário. 
 

 

SEÇÃO I 

PROCEDIMENTO DAS DENÚNCIAS 

 
Art. 15º As denúncias recebidas pela Ouvidoria-Geral serão objeto de averiguação, desde que contenham os 
seguintes requisitos mínimos: 
 
I - identificação do órgão/entidade e/ou do servidor público da Administração Municipal cujo ato ou conduta 
tenha sido apontado irregular ou contrário à ética ou à moralidade; e 
 
II - fundamentação mínima que possibilite a averiguação dos fatos relatados, descrita de forma clara, simples e 
objetiva. 
 
Art. 16º As denúncias recebidas pela Ouvidoria-Geral poderão ser encerradas quando: 
 
I - não for da competência da Administração Pública Municipal; 
 
II - não apresentar elementos mínimos indispensáveis a sua apuração; 
 
III - o denunciante: 

a) deixar de expor os fatos conforme a verdade; 
b) deixar de proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
c) agir de modo temerário; e 
d) deixar de prestar as informações complementares no prazo de 10 (dez) dias. 

 
 

 

SEÇÃO II 

DOS PRAZOS 
 
Art. 17º Na tramitação das manifestações recebidas devem ser observados os seguintes prazos: 
 
I - 5 (cinco) dias úteis para a Ouvidoria-Geral enviar ao setor responsável quando não for possível 
simultaneamente à manifestação; 
 
II - 30 (trinta) dias para responder ao usuário do serviço público, prazo que poderá ser prorrogado de forma 
justificada uma única vez, por igual período; 
 
Parágrafo único. A Ouvidoria-Geral poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente a agentes 
públicos do órgão ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 (vinte) 
dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período; 

 

 

SEÇÃO III 

DA CARTA DE SERVIÇO 
 
Art. 18º Os órgãos e entidades abrangidos por este decreto divulgarão Carta de Serviços ao Usuário. 
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§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão 
ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de 
atendimento ao público. 
 
§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos 
serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a: 
 
I - serviços oferecidos; 
 
II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço; 
 
III - principais etapas para processamento do serviço; 
 
IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; 
 
V - forma de prestação do serviço; e 
 
VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço. 
 
§ 3º Além das informações descritas no § 2º deste artigo, a Carta de Serviços ao Usuário deverá detalhar os 
compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos: 
 
I - prioridades de atendimento; 
 
II - previsão de tempo de espera para atendimento; 
 
III - mecanismos de comunicação com os usuários; 
 
IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e 
 
V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual 
manifestação. 
 
§ 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação 
mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet. 

 

 

SEÇÃO IV 

DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Art. 19º Os órgãos e entidades da Administração Municipal deverão avaliar os serviços prestados, nos 
seguintes aspectos: 
 
I - satisfação do usuário com o serviço prestado; 
 
II - qualidade do atendimento prestado ao usuário; 
 
III - cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços; 
 
IV - quantidade de manifestações de usuários; e 
 
V - medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço. 
 
 
Art. 20º A pesquisa de satisfação será realizada uma vez ao ano e seus resultados estatísticos serão 
disponibilizados no site da administração na internet. 
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SEÇÃO V 

DO RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
 
Art. 21º A Ouvidoria-Geral deverá elaborar, anualmente, relatório de gestão, que aponte falhas e proponha 
melhorias nas prestações de serviços públicos relativo às manifestações encaminhadas por usuários. 
 
 

 
Art. 22º O relatório de gestão deverá indicar, ao menos: 
 
I - o número de manifestações recebidas no ano anterior; 
 
II - os motivos das manifestações; 
 
III - a análise dos pontos recorrentes; e 
 
IV - as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. 
 
 
Art. 23º O relatório de gestão será encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence à unidade de 
ouvidoria e disponibilizado integralmente na internet. 
 

 

Capítulo III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 
 
Art. 24º O Ouvidor-Geral será designado pelo Prefeito e em caso de férias ou afastamento de até 60 
(sessenta) dias o Ouvidor-Geral designará seu substituto. 
 
 
Art. 25º Constituem motivos para a destituição do Ouvidor-Geral, bem como de qualquer outro membro da 
Ouvidoria-Geral: 
 
I - perda do vínculo formal com a Prefeitura Municipal de Butiá; 
 
II - prática de atos que extrapolem sua competência, nos termos estabelecidos por este Decreto e pelo 
Regulamento Geral da Ouvidoria; 
 
III - conduta ética incompatível com a dignidade da função. 

 
 
Art. 26º Compete ao Ouvidor-Geral do Município: 
 
I. Superintender a execução das atividades relativas às competências previstas para a respectiva Ouvidoria;  
II. Exercer a direção geral das atividades da respectiva Ouvidoria;  
 
III - propor aos órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta, resguardadas as respectivas 
competências, a instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das 
responsabilidades administrativas, civis e criminais; 
 
IV - requisitar, diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal, informações, certidões ou 
cópias de documentos relacionados com as reclamações ou denúncias recebidas; 
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III - recomendar a adoção de providências que entender pertinentes e necessárias ao aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pela Administração do Município de Butiá, à população; 

 
 
Art. 27º O desempenho da Chefia da Ouvidoria, deverá ser preferencialmente ocupada por um servidor de 
carreira, a fim de garantir a continuidade e eficácia dos serviços prestados. 
 
 
Art. 28º Integram a estrutura da Ouvidoria-Geral: 
 
I - Coordenação Geral De Ouvidoria Pública; 
 
II - Divisão de Relacionamento com a sociedade; 

 

 

Capítulo IV 

DO FUNCIONAMENTO 

 
 
Art. 29º À Ouvidoria-Geral serão assegurados acesso direto ao Prefeito, Secretários, Diretores Presidentes, 
gestores, servidores técnico-administrativos, bem como a bancos de dados, arquivos, documentos e 
informações das unidades e setores no âmbito dos órgãos da Prefeitura Municipal de Butiá, necessários ao 
desempenho de suas funções. 
 
 
Art. 30º Todos os dirigentes de órgãos e unidades da Prefeitura Municipal de Butiá deverão prestar, quando 
solicitados, apoio e informação à Ouvidoria-Geral, assegurados os direitos à privacidade, a intimidade e à 
imagem pessoal. 

 
 
Art. 31º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, por meio do respectivo 
titular ou dirigente máximo, deverão designar dois servidores municipais para atuarem como interlocutores nas 
demandas encaminhadas pelo Sistema de Ouvidoria Geral. 
 
 

 

Capítulo V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 32º O Ouvidor-Geral deverá cooperar com as demais Ouvidorias dos governos Federal, Estadual, 
Municipal e demais entidades públicas e privadas, visando salvaguardar os direitos do cidadão e garantir a 
qualidade das ações e serviços prestados. 

 

 
Art. 33º Fica vedada a criação, por parte dos diversos órgãos e entidades da estrutura municipal, sem a 
anuência do Ouvidor-Geral, de instâncias com atribuições semelhantes às da Ouvidoria-Geral e com a mesma 
denominação. 

 
Art. 34º A Prefeitura Municipal de Butiá assegurará estrutura administrativa necessária ao desempenho das 
atribuições da Ouvidoria-Geral do município. 
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Art. 35º - O formulário, em anexo, parte integrante deste decreto, estará disponível na Casa da Cidadania, 
posto da Ouvidoria Geral. 
 
 
Art. 36º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

       

 
 
 
        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                             Em 24 de setembro de 2018.  
       
 
 
          DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                       Prefeito Municipal  
   
   
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 24 de setembro de 2018.  
 
 
  
         EDSON DA SILVA LEAL 
Secretário Municipal de Administração 
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Formulário de registro de manifestação nº _____________ 
Data: ____/_____/______ 
Caso necessite encaminhar algum arquivo, 

 envie para o e-mail: ouvidoria@butia.rs.gov.br. 

 

Dados do requerente: 
Solicita sigilo:  � Sim � Não    

Nome:_______________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________Telefone: __________________________ 
 
Endereço: 
_______________________________________________________________ 
 
Cidade: _____________________________ Estado: _______ 
 

Endereço eletrônico (e-mail): _______________________________ 
 
Dados do requerente – não obrigatórios 
ATENÇÃO: Os dados não obrigatórios serão utilizados apenas de forma agregada e para fins 
estatísticos. 
 
Sexo: Masculino � Feminino � 
Data de nascimento: _____/_____/__________ 
 
Faixa etária 
� 0 – 18 � 31 – 40 � 51 – 60 
� 19 – 30 � 41 – 50 � mais de 60 anos 
 

Escolaridade (completa) 
� Sem instrução formal � Ensino fundamental � Ensino Médio 
� Ensino superior � Pós-graduação � Mestrado/Doutorado 
 

Ocupação principal 
� Empregado - setor privado � Profis. Liberal/autônomo � Empresário/empreendedor 
� Jornalista � Pesquisador � Servidor público federal 
� Estudante � Professor � Servidor público estadual 
� Membro de partido político 
� Representante de sindicato 
 

� Membro de ONG  
� Outras 

� Servidor público municipal 
� Nenhuma 

Especificação da manifestação 
 
Tipo de manifestação: 
� Denúncia � Reclamação    � Solicitação  � Sugestão    � Elogio 
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Local do fato: _______________________________________________________ 
 
 
Quais envolvidos no fato (nome e funções):______________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Descrição dos atos ou fatos: ___________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Sugestão para solucionar o problema:___________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 

Forma preferencial de recebimento da resposta: 
� Correspondência 
eletrônica (e-mail) 

� Correspondência física  �Buscar/Consultar 
pessoalmente 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura 

  


