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CARTA DE SERVIÇOS AOS USUARIOS, CONFORME
ARTIGO 7O, §§

2' E 3O DA LEI FEDERAL NO 13 .460,

DE 26

DE JUNHO DE 2017.

São atribuições da Ouvidoria do Município:
I - atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários
de serviços púbticos, nos termos da Lei FederaI n' 13.4ó0, de
2017;

ll - promover a participação do usuário na administração
pública, em cooperação com outras entidades de defesa do
usuário;

llt

acompanhar a prestação dos serviços púbticos,
visando a garantir a sua efetividade e propor medidas para o
seu aperfeiçoamento;

lV

receber, analisar e responder às manifestações

a

ela encaminhadas;

V

encaminhar às autoridades competentes as
manifestações, soticitar informações a respeito das mesmas,
acompanhando o tratamento e a sua efetiva conctusão;
Vl a. atender o usuário de forma adequada, observados
os princÍpios da regutaridade, continuidade, ef etividade,
segurança, atua[idade, generalidade, transparência e cortesia;
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Vll - promover a adoção de mediação e conciliação entre
o usuário e o órgão ou a entidade púbtica, sem prejuízo de
outros órgãos competentes.
Com vistas à reatização dos seus objetivos, a 0uvidoria
deve:

receber, anatisar e responder, por meio de
mecanismos proativos e reativos, âs manifestações

I -

encaminhadas por usuários de serviços púbticos;
tl - etaborar, anualmente, retatório de gestão, que deverá
consolidar as informações mencionadas no inciso l, e, com
base nelas, apontar talhas e sugerir melhorias na prestação
de serviços púbticos.

DAS MANIFESTAÇõTS

A 0uvidoria deverá receber, analisar e responder
manifestações em tinguagem clara

e

o

às

bjet iva.

Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de
manifestações formuladas nos termos desta Lei sob pena de
responsabitidade do agente púUtico.
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As manifestações serão identificadas, entretanto

não
identificação que

cabe à 0uvidoria fazer exigências quanto à
inviabilizem sua apresentaçã0.
São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos
determinantes da apresentação da manifestação.
A identificação do requerente é informação pessoal
protegida com restrição de acesso nos termos da Lei no 12.527,
de 18 de novembro de 2011.
No caso de manifestação feita por meio etetrônico,
respeitada a tegistação específ ica de sigito e proteção de
dados, poderá ser requerido meio de certificação da identidade
do requerente.
As manifestações apresentadas em outros órgãos da
Administração deverão ser protocolizadas e encaminhadas

imediatamente

à 0uvidoria do Município, sob pena de

responsabitidade do agente faltoso.

As manifestações poderão ser apresentadas por meio
dos seguintes canais de comunicação:

l-

por meio de formulário etetrônico, disponível no site

do município;

ll - por e-mait of iciat;
lll - por correspondência convenciona[;
lV - no posto de atendimento presencial exclusivo;
V - por tetefone.
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A manifestação feita verbalmente será, imediatamente,
reduzida a termo.
Recebida a manifestação a 0uvidoria deverá ctassificá-ta
como rectamação, denúncia, sugestão, elogio e solicitação, de
acordo com as definições constantes nesta Lei.

A

ctassificação atribuída

pelo usuário quando do

encaminhamento da manifestação poderá ser atterada pela
0uvidoria se verificado que não está adequada.
As manifestações serão encaminhadas às autoridades
responsáveis para as devidas providências, se for o caso.

0 procedimento de anátise das manifestações observará

os princípios da ef iciência e da ceteridade, visando a

sua

efetiva reso[ução.
Parágrafo único. A efetiva resotução das manifestações
dos usuários compreende as seguintes etapas:
l- recepção da manifestação no canal de atendimento
adequado;

ll

emissão de comprovante

de recebimento

da

manifestação com o respectivo número de protocoto;

lll

anátise

e

obtenção

de

informações, quando

necessário;
lV - decisão administrativa fina[;
V - ciência ao usuário,
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A 0uvidoria deverá etaborar e

c^nila,l

apresentar resposta

conclusiva às manifestações recebidas no prazo de até trinta
dias contados do recebimento, prorrogávet de forma
justificada, uma única vez, por iguat período.
Recebida a manifestação, a 0uvidoria deverá reatizar
anátise prévia e, caso necessário, no prazo máximo de cinco
dias, encaminhá-ta às áreas responsáveis para providências.
Sempre que as informações apresentadas peto usuário
forem insuficientes para a anátise da manifestação, em até dez
dias a contar do seu recebimento a 0uvidoria deverá solicitar a
comptementação de informações que deverá ser atendida em
até vinte dias, sob pena de arquivamento da manifestação.
0 pedido de complementação de informações interrompe

uma única vez o prazo previsto no caput deste artigo, que
passará a contar novamente a partir da resposta do usuário,
sem prej uízo de complementações supervenientes.

A 0uvidoria poderá solicitar

informações

e

esclarecimentos diretamente aos agentes púbticos do órgão
ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser
respondidas no prazo de vinte dias, prorrogávet de forma
justificada uma única vez, por igua[ período.
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Ouando a manifestação for denúncia, desde que
contenha elementos mínimos de autoria e materialidade,
deverá ser encaminhada para o órgão de controle interno ou

externo para as devidas providências.
Esgotado o prazo sem a conctusão do procedimento de
apuração da denúncia peto órgão de controle interno,

considera-se como conclusiva

a

comunicação

com

o

encaminhamento aos órgãos de controte competentes.

0 órgão de controle interno encaminhará à 0uvidoria o
resuttado final do procedimento de apuração da denúncia que

deverá

dar

conhecimento

ao usuário acerca dos

desdobramentos da sua manifestação.

Planatto-SP, 31 de maio de 2021.
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