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RECOMENDAÇÃO Nº 001/2019 

Autor: Controladoria Geral do Município 

Destinatário: Jonas Pudewell  
Prefeito Municipal 

Assunto: Regulamentação de Ouvidoria Municipal de acordo com as exigências e 
prazos estabelecidos na Lei Federal 13.460/2017 

 
 
I – MOTIVAÇÃO 

 
A presente recomendação deriva da necessidade de adequação da Lei Federal 

13.640/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 
serviços públicos da administração pública (Carta de Serviços). 
 
 
II – BASE LEGAL 

 
Norteiam o presente instrumento a Lei Federal 13.460/2017 e a Portaria 

Interministerial 424/2016. 
 
 
III – RECOMENDAÇÕES 

 
Ouvidorias são canais de controle e participação social, especializados em tratar 

demandas individuais e em propor soluções coletivas para a melhoria da gestão. A Portaria 
Interministerial nº 424/2016, em seu artigo. 7º, inciso XIX, estabeleceu a obrigação de que 
entes que recebam recursos federais por meio de convênios ou contratos de repasse 
mantenham e divulguem canais de ouvidoria para receber manifestações sobre a qualidade 
do uso dos recursos federais. 

 
O Município de José Boiteux, aderiu em 05 de abril de 2018 ao Programa de 

Fortalecimento das Ouvidorias (PROFORT) da Controladoria Geral da União, o que dá direito 
a utilização do sistema e-Ouv Municípios, que consiste em uma plataforma web gratuita para 
os municípios e órgãos/entidades vinculadas para que possam instituir canais de 
recebimento, análise e resposta de manifestações de usuários de serviços públicos. 

 
Desta forma, o sistema e-Ouv já encontra-se habilitado na página oficial do 

Município através do link 

mailto:controleinterno@pmjb.sc.gov.br
http://www.pmjb.sc.gov.br/
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https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/SC/JOSEBOITEUX/Manifestacao/RegistrarManifes
tacao, porém o município não conta ainda com a regulamentação da Ouvidoria Municipal. 

Já a Carta de Serviços instituída através da Lei 13.460/2017, estabelece o prazo 
para que os municípios com menos de 50.000 habitantes se adequem até dia 16 de junho de 
2019. 

 
A Carta de Serviços é um documento cujo objetivo é informar o usuário sobre os 

serviços prestados pela administração pública (municipal, estadual e federal), as formas de 
acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao 
público. De acordo com a lei, usuário é considerada toda pessoa física ou jurídica que se 
beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público. 

 
Conforme previsto no parágrafo 2º da lei, 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. 

 
Além das informações descritas no § 2º, 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. 

 
Ante ao cima exposto, recomendamos a administração municipal, que 

regulamente a Ouvidoria Municipal e elabore a Carta de Serviços e a disponibilize no site da 
Prefeitura Municipal. 

Aproveitamos a oportunidade para enviar uma minuta de decreto para 
regulamentação da Ouvidoria. 

 
 

mailto:controleinterno@pmjb.sc.gov.br
http://www.pmjb.sc.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/SC/JOSEBOITEUX/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/SC/JOSEBOITEUX/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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IV – PRAZO PARA ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES 

 
As providências aqui elencadas deverão ser tomadas no prazo máximo até o dia 

16 de junho de 2019 conforme estabelecido pela Lei 13.460/2017. 
 
 

José Boiteux/SC, 13 de março de 2018. 
 
 
 
 

MIGUEL AMADEU FUSINATO 
CRA/SC 10.058 

Agente de Controle Interno 

mailto:controleinterno@pmjb.sc.gov.br
http://www.pmjb.sc.gov.br/

