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1) Introdução 
 
Os canais de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, tem suas atribuições 
fixadas pelo Decreto 483/2017 e seus procedimentos regulamentados através da Instrução 
Normativa SCI N° 008/2018, sendo de responsabilidade da Unidade Central de Controle 
Interno. 
 
Os cidadãos podem acioná-la por meio de reclamação, crítica, denúncia, sugestão ou elogios à 
administração, permitindo uma interação ágil e direta entre gestor e sociedade para a 
resolução de problemas e a busca por soluções que beneficiem a comunidade. 
 
Funciona como instrumento que contribui para fazer valer os direitos do cidadão, além de 
manter o controle social sobre as ações do governo municipal, possibilitando o exercício da 
cidadania, contribuindo para uma maior transparência e eficiência na Administração Pública. 
 
Em atendimento ao disposto no artigo 6° do Decreto 483/2017, a Unidade Central de Controle 
Interno, divulga relatório estatístico contendo dados quantitativos e qualitativos relativos às 
atividades desenvolvidas pela Ouvidoria anualmente, mas visando complementar e dar 
publicidade às atividades, optamos por desenvolver um relatório mais simplificado 
trimestralmente. 

 
3) Canais de Ouvidoria 
 
3.1) Solicitações eletrônicas através do e-OUV - Sistema Eletrônico de 
Ouvidoria  
 
Canal de comunicação da Ouvidoria disponíveis a todos os cidadãos, entidades ou agentes 
públicos na página inicial da Prefeitura Municipal (www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria). 
Por meio dele, é possível manifestar a sua opinião sobre os serviços prestados, noticiar 
ocorrência de irregularidades no âmbito da administração municipal, bem como registrar 
sugestões, elogios ou reclamações. 
 

www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria
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Na página destinada ao e-OUV, link supracitado, além de enviar o pedido de informação, há 
disponível ainda, os relatórios estatísticos anuais. Além disso, há orientações para utilização 
do sistema e forma de acompanhamento. 
 

 
 

3.2) Solicitações presenciais através da Ouvidoria Física 
 
Permite que qualquer cidadão, encaminhe suas manifestações de sugestão reclamação elogio 
denúncia solicitação e dúvidas de forma presencial no Setor de Protocolo deste Poder 
Executivo. 
 
Com a implementação da Instrução Normativa SCI n° 008/2018, foi criado o modelo que fica 
disponível para preenchimento no Setor de Protocolo. Os servidores do Setor do Protocolo 
são responsáveis por prestar todas as orientações pertinentes a Ouvidoria aos cidadãos, 
devendo auxiliá-los a redigir a manifestação no formulário e disponibilizar o número do 
protocolo para acompanhamento.  
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Ao receber a manifestação do cidadão, a Unidade Central de Controle Interno desenvolve as 
medidas necessárias para realizar o atendimento, despachando internamente para a 
Secretaria responsável tomar as providências cabíveis e responder a informação requerida, 
dentro do prazo previsto. 
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Imagem/Atendimento Ouvidoria Física 

 
 
Localização da Ouvidoria Física: Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio - 
Espírito Santo - Térreo da Prefeitura. 
 
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta, 07 às 13h, exceto feriados. 
 
Dessa forma, a Ouvidoria física facilita o exercício do direito à informação pública do Executivo 
Municipal ao cidadão que não possui acesso aos meios eletrônicos. 
 

 
3.3) Solicitações eletrônicas através do E-mail e telefone da UCCI 
 
O interessado, sempre que necessário, poderá contar com o auxílio da Unidade Central de 
Controle Interno para acessar os dados constantes no sistema eletrônico e para formular o 
seu pedido de acesso a informações por meio da Ouvidoria, através do telefone (27)3735-
4022 ou solicitar diretamente a informação através do e-mail 
controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br, oportunidades em que, registramos a devida 
manifestação, no sistema eletrônico. 
 

 
3.4) Manifestações presenciais realizadas diretamente nas Secretarias 
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Caso a manifestação ocorra diretamente nas Secretaria Municipais, se for possível atender à 
solicitação de imediato, deve ser efetivada, com todo zelo, cuidado, integridade, 
primariedade, autenticidade, solicitude e atenção possíveis.  
 

4) Relatório contendo dados quantitativos e qualitativos relativos às atividades 
desenvolvidas no 3° Trimestre de 2019: 
 
Ocorreram 16 (dezesseis) manifestações que foram devidamente atendidas no terceiro 
trimestre de 2019: 
 

Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos Número de pedidos 

Pedidos recebidos (Jul, Ago e Set) 16 

Pedidos atendidos 15 
Pedidos indeferidos 0 

Pedidos em atendimento 1 
 
O principal meio de entrada das manifestações é através do Sistema Eletrônico - e-Ouv: 

 
Meio de entrada Número de 

pedidos 
Manifestações eletrônicas através do e-OUV 9 

Manifestações eletrônicas através do E-mail da UCCI 7 

Manifestações presenciais através da Ouvidoria Física 0 
Manifestações através do telefone 0 
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A partir do preenchimento dos formulários de Ouvidoria, é possível extrair dados que 
caracterizam os solicitantes e definir o perfil dos solicitantes, ressalvando que o fornecimento 
dos dados, não são obrigatórios para realização do requerimento. 

 
 

Tipo de Solicitante Número de pedidos 

Pessoa física 10 

Pessoa Jurídica 6 
 
 

Gênero dos Solicitantes Número de pedidos 

Feminino 2 
Masculino 8 

Anônimo  0 
Não se aplica (MP, SESP-ES..) 6 

 
 
O gráfico a seguir apresenta a comparação demanda mensal entre o primeiro trimestre de 
2018 e 2019: 

 
 

Demanda mensal Número de 
pedidos 

Demanda mensal Número de 
pedidos 

Julho 2018 0 Julho 2019 7 

Agosto 2018 2 Agosto 2019 4 
Setembro 2018 2 Setembro 2019 5 
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A tabela abaixo representa a demanda de pedido por órgão, sendo que só incluímos as 
Secretarias e Setores que obtiveram solicitações:  

 
 

Demanda de pedidos por órgão Número de pedidos 

Secretaria Municipal de Administração 1 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 2 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 1 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 2 
Secretaria Municipal de Saúde 5 

Procuradoria Geral 1 
Secretaria Municipal de Assistência Social 1 

Setor de Fiscalização 5 

Setor de Tributação 1 
 
Ressaltamos que ocorreram manifestações que foram encaminhadas e solucionadas, 
envolvendo mais de um setor/secretaria, demonstrando o trabalho em equipe, cooperação e 
a união de esforços, para atender com primazia os cidadãos.  
 

 
 
 
Os motivos das manifestações recebidas na Ouvidoria são classificados em categorias, 
conforme abaixo: 

 

Demanda de pedidos por órgão

Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Saúde Procuradoria Geral

Secretaria Municipal de Assistência Social Setor de Fiscalização

Setor de Tributação
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Categorias Número de pedidos 
Sugestão 0 

Reclamação 7 

Elogio 0 
Denúncia 5 

Solicitação 2 
Dúvidas 2 

 
 
5) Análises dos pontos recorrentes e providências tomadas: 
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Manifestações eletrônicas realizadas através do e-OUV 

N° Categorias 
Código de 

Rastreamento 
Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 

1  SOLICITAÇÃO ZM8-B2J-T2HR 02 Jul 19 -
10 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
0039/2019 – 
008978/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Administração 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitação sobre 
quadro de cargo de 
professor permanentes 
(total de vagas, 
efetivos, contratados, 
vagas remanescentes). 

Informação devidamente 
prestada, com todos os 
anexos solicitados. 

2  SOLICITAÇÃO X4J-8TL-DZH5  04 Jul 19 -
25 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
0040/2019 – 
009016/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Obras c/c Setor 
de Fiscalização 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitação de vistoria 
no “Calçadão” da 
rodovia Sebastião Alves 
de Lima, que está 
danificada podendo 
ocasionar graves 
acidentes aos 
transeuntes. 

Em vistoria verificou-se que 
o calçadão foi danificado 
devido ao rompimento do 
cano da empresa de 
abastecimento de água 
CESAN. Dessa forma a UCCI 
recomentou verificar junto a 
procuradoria a competência 
pela restauração da calçada, 
notificando a empresa em 
caso positivo. A Sec. de 
Obras entrou em contato 
com a empresa que 
providenciou os reparos 
necessários. O cidadão deu o 
retorno a Ouvidoria, 
elogiando a eficácia do 
atendimento. 

3  DENÚNCIA E8V-QX5-P3AM 04 Jul 19 -
18 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
0041/2019 – 

Setor de 
Fiscalização 

Pessoa 
Física - 

Reclamação sobre 
outdoors na Avenida, 

Após fiscalização, verificou-
se que os 17 outdoors, 
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009017/2019 Masculino causando poluição 
visual devido ao 
tamanho exagerado. 
Questionamentos sobe 
procedimento para 
liberação, fiscalização, 
limites. 

possuem autorização e 
alvará, mediante pagamento 
de taxa anual, sanando as 
dúvidas do cidadão. 

4  RECLAMAÇÃO 9BP-SH7-BM5D 04 Jul 19 -
19 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
0042/2019 – 
009076/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Insatisfação quanto ao 
atendimento para tirar 
rx. Reclamação que há 
apenas um profissional 
e quando este tira 
férias, não há ninguém 
para substituir, sendo 
que há concurso e 
poderiam nomear 
alguém. 

Ao analisar a situação, 
verificou-se que não há 
necessidade de convocação 
no concurso, pois a demanda 
é pequena e ficaria ocioso. 
Há planejamento para o 
servidor tirar as férias. 

5  RECLAMAÇÃO G7T-T6A-WLSM 

 

16 Jul 19 -
05 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
0044/2019 – 
009507/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa 
Física - 
Feminino 

Servidora municipal, 
reclama quanto a 
ausência de materiais 
de limpeza. 

Em resposta, informou que o 
controle na dispensação de 
produtos, e feita com rigidez 
pelo funcionário que realiza 
a dispensa dos matérias, não 
por falta de comprometi-
mento e sim por zelo pelo 
patrimônio público, evitando 
desperdício.  

6 
 

RECLAMAÇÃO 2MP-11S-Y3U1 
 

05 Ago 19 -
26 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
0047/2019 – 
0010306/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Reclamação quanto ao 
atendimento de 
prioridades pela 
ambulância, que 
segundo a 

Informação de que a 
autorização de transporte 
dos pacientes sai 
diretamente do hospital, do 
corpo clínico, de acordo com 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/admin/admin_ticket.php?track=9BP-SH7-BM5D&Refresh=46936
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/admin/admin_ticket.php?track=G7T-T6A-WLSM&Refresh=46936
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manifestante é definida 
pelos motoristas. 

a urgência e que os 
motoristas ficam à 
disposição do Hospital. 

7 
 

DENÚNCIA 3YR-HSS-VW9H 22 Ago 19 -
03 Set 19 

OF. OUV/SIC N° 
0050/2019 – 
0011032/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Obras c/c Setor 
de Fiscalização 

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitação de remoção 
de quebra-molas 
irregular em estrada 
rural. 

Em atenção a manifestação, 
a Secretaria de Obras 
informou que patrolou a 
estrada recentemente e que 
não havia quebra-molas no 
local. 
 
Em resposta, o manifestante 
confirmou o patrolamento, 
que ocorreu de forma 
correta sendo feito por 
morador posteriormente, de 
forma irregular. 
 
O Setor de Fiscalização foi 
até o local, e constatou a 
presença do quebra-molas, e 
que em conversa com o 
morador este se prontificou 
em retirá-lo. 
 
O manifestante entrou em 
contato confirmando que o 
quebra-molas foi retirado e 
agradecendo a atenção e 
solução do problema. 

8 
 

DÚVIDAS ZZU-728-NA1U 02 Set 19 -
03 Set 19 

OF. OUV/SIC N° 
0051/2019 – 

Procuradoria 
Geral e Setor de 

Pessoa 
Física - 

Dúvida se é permitido 
pela legislação 

Devidamente respondido, 
incluindo legislação 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/admin/admin_ticket.php?track=ZZU-728-NA1U&Refresh=62640
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0011429/2019 e OF. 
OUV/SIC N° 
0055/2019 – 
0012224/2019 

Fiscalização.  Masculino municipal a criação de 
equinos, muares e 
similares nas 
dependências urbanas 
das cidades, em lotes 
baldios e se há 
regramento para a 
atividade. 

Municipal 1.480/98, artigo 
106 e seguintes e 
1.815/2008, artigo 6° e 
seguintes, que regulamenta 
a situação. 
 
Diante as informações o 
manifestante retornou, 
informando que há criação 
desses animais no 
loteamento Canarinho e no 
loteamento do Vaval, sem 
respeitar as regras, gerando 
muito carrapatos e 
desrespeitando as normas 
vigentes. 
 
O Setor de Fiscalização 
informou que fez duas 
diligências aos locais da 
denúncia e não localizou 
nenhum tipo de criação de 
equinos, entretanto se 
colocou a disposição, caso o 
manifestante aponte mais 
detalhes de um local 
específico, para realizar 
novas fiscalizações. 

9  
 

DÚVIDAS BHZ-HJL-AVY8 04 Set 19 -
17 Set 19 

OF. OUV/SIC N° 
0052/2019 – 
0011560/2019 

Setor de 
Tributação  

Pessoa 
Física - 
Masculino 

Solicitação de 
informação sobre a 
responsabilidade de um 

Devidamente respondido, 
incluindo legislação 
municipal que trata sobre o 
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empreendimento 
imobiliário residencial 
(para o proprietário) 
para que seja aprovado 
a comercialização, 
construção e 
arrecadação da 
prefeitura sobre as 
unidades 
comercializadas e se há 
lei municipal sobre o 
assunto.  

assunto: Leis 1731/2016 
(Plano Diretor Municipal); 
6766/79 e 1133/1998 
(Parcelamento de Solos); 
1488/1998 (Código de 
Obras); Lei 1932/2010 
(Código Tributário 
Municipal);  

 
 

Manifestações eletrônicas realizadas diretamente no e-mail da UCCI 
N° Categorias Período Encaminhamento Destinatário Solicitante Motivos Providências 

1 DENÚNCIA 08 Jul 19 –  
19 Jul 19 

OF. OUV/SIC N° 
43/2019 – 
009214/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo 

Pessoa Jurídica – 
Secretaria de Estado 
de Segurança e Defesa 
Social/SESP-ES 

Denúncia nº 370324 (DD181/SESP) – 
Ocorrência de eventos de teatro sem 
alvará do CBMES, além de possuir 
fios expostos, extintores de incêndio 
vencidos e saídas de emergências 
lacradas.  

Em resposta, a 
Secretaria de turismo 
informou que não há 
extintores vencidos, 
fios expostos e não há 
passagens lacradas. 
Quanto ao alvará, 
aguarda nova vistoria 
dos bombeiros para a 
emissão, já que na 
vistoria inicial foi 
solicitado adequações 
que foram realizadas.  
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2 RECLAMAÇÃO 24 Jul 19 –  
05 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
46/2019 – 
009770/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente 

Pessoa física - 
Masculino 

E-mail UCCI – Esclarecimento sobre a 
utilização do carro da Defesa Civil, já 
que recorrentemente observa ser 
utilizado para uso pessoal pelo Chefe 
da Defesa Civil, levando criança para 
creche, passeios de fim de semana 
com a família, sugerindo fiscalização.  

Informação de que o 
Coordenador de 
defesa Civil, fica com 
o carro em casa na 
condição de atender 
urgências que podem 
vir a ocorrer fora do 
horário de 
funcionamento da 
Prefeitura. Contudo, a 
partir de agora, 
diante da informação 
e para evitar o uso 
irregular, o veículo 
ficará estacionado no 
pátio da Secretaria 
Municipal de Obras, 
para urgências fora 
do horário de 
expediente. 

3 DENÚNCIA 12 Ago 19 - 
27 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
48/2019 – 
010570/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente 

Pessoa Jurídica – 
Secretaria de Estado 
de Segurança e Defesa 
Social/SESP-ES 

Denúncia nº 374482 (DD181/SESP) –
Corte de árvore nativa no local, não 
soube precisar o motivo e onde o 
denunciado está armazenando a 
madeira. 

Por se tratar de 
supressão de 
vegetação nativa em 
área rural, foi 
solicitado, através de 
ofício, ao IDAF que 
faça a fiscalização e 
tome as providências 
cabíveis. 

4 DENÚNCIA 16 Ago 19 - 
23 Ago 19 

OF. OUV/SIC N° 
49/2019 – 

Setor de 
Fiscalização 

Pessoa Jurídica – 
Secretaria de Estado 

Denúncia nº 375056 (DD181/SESP) – 
Morador ateia fogo em dejetos, 

Em diligência até o 
local indicado, não foi 
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10810/2019 de Segurança e Defesa 
Social/SESP-ES 

mudas de flores e frutas, no quintal 
de sua residência, provocando forte 
fumaça e colocando em risco saúde 
dos vizinhos. 

possível confirmar a 
denúncia, conforme 
fotos em anexos, que 
não demonstra local 
onde poderia ter 
ocorrido a queimada. 
Será realizada 
fiscalização 
constante.  

5 RECLAMAÇÃO 05 Set 19 – 
 26 Set 19 

OF. OUV/SIC N° 
53/2019 – 
11652/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
3550/2019 OUV 2019042597 – 
Reclamação sobre servidor(a) 
Dentista da Prefeitura, que não 
estaria cumprindo a carga horária de 
40 h e ainda atende no consultório 
particular, o que não seria possível, 
solicitando investigação. Realizou 
questionamentos sobre carga 
horária, horário de trabalho, lista de 
espera, local de trabalho, folha de 
ponto, e quantidade de dentistas. 

Em resposta a 
Coordenadora do 
Programa Saúde 
Bucal prestou os 
devidos 
esclarecimentos, 
informando o local de 
trabalho, a carga 
horária, o horário de 
trabalho, número de 
profissionais. Explicou 
que a lista de espera é 
subdividida entre 
adultos e crianças e 
que ocorrem projetos 
nas escolas de 
escovação coletiva, o 
que poderia ter 
aumentado a lista de 
espera. Entretanto foi 
repassado o número 
de atendimentos do 
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mês da(o) referida(o) 
dentista. Além disso, 
reforçou que mesmo 
que já foi cobrada a 
carga horária e 
mesmo que o 
atendimento venha a 
terminar mais cedo 
devido a falta de 
usuários, o horário 
deve ser cumprido no 
local. 

6 RECLAMAÇÃO 05 Set 19 – 
 Em aberto 

OF. OUV/SIC N° 
54/2019 – 
11664/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
3567/2019 OUV 2019052621– 
Reclamação sobre desvio de cargos. 
A reclamante passou no concurso 
para Supervisora de Endemias, para 
cadastro de reserva, mas a pessoa 
que ocupa o cargo, exerce outras 
funções diversas. 

Em andamento. 

7 RECLAMAÇÃO 23 Set 19 – 
 Em aberto 

OF. OUV/SIC N° 
56/2019 – 
12403/2019 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social 

Pessoa Jurídica – 
Ministério Público 

OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 
3812/2019 OUV 2019053058 – 
Reclamação sobre o CRAS, que atua 
com falta de organização, respeito, 
descuido e pouca ética. Demora na 
fila, não considerando o 
planejamento das pessoas agendadas 
previamente. 

Em andamento. 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 
 

 

 
6. Conclusão 
 
Para estimular a participação social, visando fortalecer a transparência pública e incentivando 
o acesso do cidadão, a UCCI, fez realizando um intenso trabalho de divulgação dos meios de 
Transparência Passiva, entre eles a Ouvidoria, seja por publicações, tanto no site e portal 
municipal, quanto nas redes sociais, objetivando promover uma administração pública mais 
transparente e aberta à participação social, contribuindo para o aprimoramento da gestão 
pública, conforme demonstrado abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/index.php/archives/20851 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/index.php/archives/20851


Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 
 

 

Quanto a Reclamação recebida no 2° Trimestre, através do OF/OUV. MPES/MANIF. EXP./N° 

1805/2019 OUV 2019039883 de que as estradas para o Distrito de Mata Fria, não estavam  

conservadas, a Secretaria de Obras, além de desenvolver intenso trabalho de patrolamento na 

região, também pavimentou todo o Distrito, de modo a oferecer a população melhores 

condições de acesso. 

 
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/index.php/archives/21526 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/index.php/archives/21526


Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
 

Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 
 

 

Os trabalhos e projetos realizados por esta Ouvidoria não seriam possíveis sem a valorosa 

contribuição das diversas Secretarias e setores e seus respectivos servidores que, com 

extrema boa vontade e dedicação, atenderam prontamente às nossas solicitações. 

 

Afonso Cláudio, 01 de outubro de 2019. 

 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO 
Controladora Interno Municipal 

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO  

Auditora Pública Interno 

 

 


