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DECRETO NO 2.268, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

Regulamenta a Lei Federal no 13.460, de 26 de junho

de 2017, que disp6e sobre participagao, protegao e

defesa dos direitos do usu6rio de servigos pOblicos da

administragio p0blica, institui o Sistema de Ouvidoria e

a Ouvidoria tt/unicipal do SUS, dando outras

provid€ncias.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Municipio

de ltapetininga, no uso de suas atribuig6es legais; e

Considerando o disposto na Lei Federal no 13.460, de26 de junho de2017;

Considerando os autos dos processos nos 147711112021 e 14773t112021,

protocolados nesta Prefeitura Municipal,

DECRETA:

CAPITULO I

DISPOSI96ES GERAIS

Art. 10 Fica regulamentado, no 6mbito do Poder Executivo Municipal, o

procedimento para participagSo, protegio e defesa dos direitos dos usu6rios dos servigos priblicos

prestados direta ou indiretamente pela AdministragSo P0blica, conforme a Lei Federal no 13.460,

de 26 de junho de 2017.

Par6grafo fnico. Sujeitam-se ao disposto neste Decreto todos os 6rg6os da

administragSo direta e indireta do lVlunicipio de ltapetininga, bem como todas as entidades

privadas de qualquer natureza que operem com recursos publicos na prestagio de servigos a

populagio.

Art. 20 Fica instituido o Sistema de Ouvidoria do Municipio de ltapetininga,

vinculado A Secretaria Municipal de Governo, como instdncia de participagao e controle social

respons6vel pelo tratamento das manifestag6es relativas ds politicas e aos servigos publicos

prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ii avaliag6o da efetividade e ao

aprimoramento da gestSo priblica.

Art. 30 O Sistema de Ouvidoria 6 respons6vel, de forma priorit6ria, pelo

acompanhamento das reclamag6es e den0ncias relativas dr prestagdo dos servigos da

administragSo ptiblica municipal direta e indireta, bem como das entidades privadas de qualquer

natureza que operem com recursos p0blicos, na prestagSo de servigos d populagSo, podendo

receber ainda, sugest6es e elogios.

Art. 40 Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
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| - reclamagSo: demonstragSo de insatisfagSo relativa a servigo p0blico;

ll - den[ncia: comunicagSo de pr6tica de ato ilicito cuja solugdo dependa da

atuagSo dos 6rgios apurat6rios competentes;

lll - elogio: demonstragdo, reconhecimento ou satisfagio sobre a polltica ou o

servigo p0blico oferecido ou atendimento recebido;

lV - sugestSo: proposigio de ideia ou formulagSo de proposta de aprimoramento

de politicas e servigos p0blicos;

V - solicitagSo: requerimento de adogSo de providencia por parte da

AdministragSo;

Vl - identificag5o: qualquer elemento de informagSo que permita a

individualiza96o de pessoa fisica ou juridica;

Vl! - decisSo administrativa final: ato administrativo mediante o qual 6196o ou

entidade manifesta-se acerca da proced6ncia ou improced6ncia de mat6ria, apresentando solugSo

ou comunicando da sua impossibilidade;

VIll - servigos p0blicos: atividades exercidas pela administragio p(blica direta

indireta, e fundacional ou por particular, mediante concessSo, permiss6o, autorizagdo ou qualquer

outra forma de delegagSo por ato administrativo, contrato ou convdnio;

lX - politica p0blica: conjunto de programas, ag6es e atividades desenvolvidas

pelo Poder PUblico direta ou indiretamente, com a participagSo de entes p[blicos ou privados, que

visam a assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado

segmento social, cultural, 6tnico ou econ6mico.

CAPITULO II

COMPETENCIA DO SISTEMA DE OUVTDORIA

Art. 5o Compete ao Sistema de Ouvidoria do Municipio:

I - promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usu6rios de servigos

p0bicos, nostermos da Lei Federal no 13.460, de 26 de junho de2017;

ll - receber, analisar e responder ds manifestaq6es a ela encaminhadas por

usu6rios ou reencaminhadas por outras ouvidorias, caso existentes:

lll - exclusivamente, receber, analisar e responder, den0ncias e comunicag6es

a que se refere o S 2o do artigo 21 deste Decreto, recebidas por qualquer canal de comunicagSo

com o usu6rio de servigos pOblicos;

lV - processar informag6es obtidas por meio das manifestag6es recebidas e das

pesquisas de satisfagSo realizadas com a finalidade de subsidiar a avaliagio dos servigos

prestados, em especial para o cumprimento dos compromissos e dos padrOes de qualidade de

atendimento da Carta de Serviqos ao Usu6rio, de que trata o artigo 7o da Lei Federal no 13.460,

de 26 de junho de 2017;
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V - monitorar e avaliar periodicamente a Carta de Servigos ao Usu6rio do 6195o

ou entidade a que esteja vinculada;

Vl - exercer a articulagSo permanente com outras instAncias e mecanismos de

participagSo e controle social;

Vl! - produzir e analisar dados e informag6es sobre as atividades de ouvidoria

realizadas, bem como propor e monitorar a adogio de medidas paru a corregdo e a prevengSo de

falhas e omiss6es na prestagSo de servigos p0blicos;

Vlll - atuar em conjunto com os demais canais de comunicagdo com o usu6rio

de servigos p0blicos, orientando-os acerca do tratamento de reclamag6es, sugest6es e elogios

recebidos;

lX - exercer ag6es de mediagio e conciliagSo, bem como outras ag6es paru a

solug6o pacifica de conflitos entre usu6rios de servigos e 619ios e entidades referidos no do artigo

3o deste Decreto, com a finalidade de ampliar a resolutividade das manifestag6es recebidas e

melhorar a efetividade na prestagSo de servigos p0blicos;

X - expedir orientag6es e diretrizes relativas ao correto exercicio das

compet6ncias e atribuig6es definidas no Capitulo ll deste Decreto e na Lei Federal no 13.460, de

26 de junho de 2017;

Xl - monitorar a atuagSo das unidades de ouvidoria, caso existentes, no

tratamento das manifestag6es recebidas;

XII - promover politicas de capacitagSo e treinamento relacionadas ds atividades

de ouvidoria e defesa do usuirio de servigos publicos;

XIll - manter sistema informatizado de uso obrigat6rio que permita o

recebimento, a an6lise e a resposta das manifestag6es dos usu6rios;

XIV - definir formulArios padrSo a serem utilizados pelas unidades de ouvidoria

para recebimento de manifestag6es;

XV - definir metodologias padrSo para medigio do nivel de satisfagio dos

cidadios usuirios de servigos p0blicos;

XVI - manter base de dados com todas as manifestag6es recebidas; e

XVII - sistematizar as informag6es disponibilizadas, consolidar e divulgar

estatisticas, inclusive aquelas indicativas do nivel de satisfagSo com os servigos ptiblicos

prestados, propondo e monitorando a adogio de medidas para a corregdo e a prevengio de falhas

e omiss6es na prestagdo de servigos p0blicos.

CAP|TULO III

ESTRUTURA DO SISTEMA DE OUVIDORIA

Art. 60 A estrutura administrativa do Sistema de Ouvidoria do lvlunicipio ser6

composta por 1 (um) funcion5rio respons6vel e o quantitativo necessdrio de servidores de apoio,

designados pelo Chefe do Poder Executivo.
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Pa169rafo Inico. O funcionirio respons6vel pelo Sistema de Ouvidoria dever6

preencher os seguintes requisitos:

I - pertencer ao quadro de servidores efetivos do Municipio;

ll - ter mais de 21 (vinte e um) anos de idade;

!ll - ter reputagio ilibada e n5o possuir antecedentes criminais;

lV - possuir nivel superior completo.

CAPiTULO IV

RESPONSAVEL

Art. 70 O funcion6rio respons6vel ser6 designado, por tempo indeterminado,

atraves de portaria pelo Chefe do Poder Executivo.

Par6grafo 0nico. Em caso de f6rias ou afastamentos superiores a 30 (trinta)

dias ser6 designado seu substituto.

Art. 8o O funcion6rio respons6vel e os demais servidores, no exercicio de suas

fung6es, deverio guardar sigilo referente ds informag6es levadas a seu conhecimento nos casos

em que a lei e o usu6rio expressamente o requerer.

Art. 90 Compete ao funcion6rio respons5vel:

! - propor ds Secretarias Municipais a normatizagdo do acesso ao Sistema de

Ouvidoria, informando, padronizando e divulgando os seus procedimentos;

!l - encaminhar a demanda apresentada ao Sistema de Ouvidoria d Secretaria

competente, monitorando a provid6ncia adotada por ela;

lll - responder ao usudrio da ouvidoria no prazo legal, garantindo a celeridade

da tramitagSo da demanda;

!V - atuar com transpar6ncia, humanidade, sensibilidade, integridade,

imparcialidade, solidariedade e justiga, observando os principios constitucionais;

V - propor medidas que aumentem a efici6ncia do servigo p0blico municipal;

V! - propor aos 6rg5os da administragSo publica municipal direta e indireta, bem

como ds entidades privadas, resguardadas as respectivas compet6ncias, a instauraq5o de

sindicAncias, inqu6ritos e outras medidas destinadas d apuragSo das responsabilidades

administrativas, civis e criminais;

Vll - requisitar, diretamente e sem qualquer 6nus, de qualquer 6195o municipal,

informag6es, certid6es ou copias de documentos relacionados com as reclamag6es ou den0ncias

recebidas, na forma da lei;

Vlll - recomendar a adogio de provid,Oncias que entender pertinentes e

necess6rias ao aperfeigoamento dos servigos prestados pela administragSo priblica municipal A

populagSo;
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lX - recomendar aos 6rg5os da administragSo p0blica municipal direta e indireta,

bem como das entidades privadas a adogSo de mecanismos que dificultem e impegam a violagio

do patrimonio p0blico e outras irregularidades comprovadas.

CAPITULO V

CARTA DE SERVI9OS AO USUARTO

Art. 10. A Carta de Servigos ao Usu5rio apresentar6 os servigos oferecidos pelo

Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 70 da Lei Federal no 13.460, de 26 de junho de

2017 , e ser6 elaborada em linguagem simples, clara, objetiva, concisa e em formato acessivel.

Art. 11. A Carta de Servigos ao Usu5rio dever6 conter, no minimo:

| - os servigos efetivamente disponibilizados ao usu6rio;

ll - os requisitos e documentos que deverSo ser apresentados para acessar o

servigo pretendido, quando necessArios;

lll - o prazo m6ximo para a prestagSo do servigo;

!V - os locais e formas para o usu6rio apresentar eventual manifestagSo sobre

a prestagSo do servigo;

V - os procedimentos para receber e responder as manifestagdes do usu6rio;

V! - os mecanismos de consulta que poderSo ser utilizados pelo usu6rio, para

acompanhar o andamento do servigo solicitado e para sua eventual manifestagdo;

VII - o enderego, hor6rio de funcionamento e expediente, e os canais de

atendimento disponibilizados pelo Poder Executivo Municipal;

Vlll - informag6es sobre contato de todos os setores da Prefeitura Municipal.

Art. 12. A Carta de Servigos ao Usu6rio ficar6 disponivel no site oficial da

Prefeitura tvlunicipal de ltapetininga para consulta e impressio.

Art. 13. lndependente da revisSo anual, a atualizagSo das informagdes

constantes da Carta de Servigos ao Usu6rio dever6 ser solicitada pelo setor respons6vel pela

prestagSo de cada servigo, sempre que houver necessidade de alterar qualquer informagSo ali

contida.

CAPiTULO VI

RECEBIMENTO, ANALISE E RESPOSTA DE MANIFESTA96ES

Segio !

Regras gerais para tratamento de manifestag6es

Art. 14. O Sistema de Ouvidoria dever6 receber, analisar e responder is
manifestag6es em linguagem simples, clara, concisa e objetiva.

$ 1o Em nenhuma hipotese ser6 recusado o recebimento de manifestag6es

formuladas nos termos deste Decreto, sob pena de responsabilidade do agente p(blico.
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S 2o A solicitageo de certificagSo da identidade do usu6rio somente podere ser

exigida excepcionalmente, quando necessaria ao acesso d informagdo pessoal pr6pria ou de

terceiros.

S 3o E vedado ao Sistema de Ouvidoria impor ao usuario qualquer exig6ncia

relativa d motivagSo da manifestagSo.

S 4" E vedada a cobranga de qualquer valor aos usuSrios referentes aos

procedimentos de ouvidoria, ressalvados os custos de reprodugSo de documentos, midias digitais,

postagem e correlatos.

$ 50 Est6 isento de ressarcir os custos a que se referem o S 4o deste artigo,

aquele cuja situagSo econOmica n5o lhe permita faz€)o sem prejuizo do sustento pr6prio ou da

familia nos termos da Lei Federal no 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Art. 15. As manifestag6es serao apresentadas, preferencialmente, em meio

eletr6nico, por interm6dio do sistema informatizado de que trata este Decreto.

$ 1o Os 6rg5os e entidades poderSo manter sistemas pr6prios de recebimento

e tratamento de manifestag6es, de forma concomitante ao sistema de que trata o caput deste

artigo, desde que condicionados d transfer6ncia eletronica de dados d base de dados mantida

pelo Sistema de Ouvidoria.

S 2o O Sistema de Ouvidoria assegurar5 que o acesso ao sistema de que trata

o caput deste artigo esteja disponlvel na pdgina principal de seu Portal na rede mundial de

computadores.

$ 3o Sempre que recebida em meio fisico, os 6rg5os e entidades deverSo

digitalizar a manifestag6o e promover a sua insergSo imediata no sistema a que se refere o caput

deste artigo

$ 40 Se o Sistema de Ouvidoria receber manifestagOes que n5o se encontrem

no Ambito de suas atribuig6es dever6 encaminh6-las para a unidade competente.

Art. 16. O Sistema de Ouvidoria dever6 elaborar e apresentar resposta

conclusiva ds manifestag6es recebidas no prazo de at6 30 (trinta) dias contados do recebimento

da manifestagdo, prorrog6vel por igual perlodo, mediante justificativa expressa.

$ 1o Os prazos indicados no caput deste artigo poderio ser reduzidos em virtude

de normas regulamentadoras especificas

$ 20 Recebida a manifestagio o Sistema de Ouvidoria dever6 realizar an6lise

pr6via e, caso necess6rio, encaminh6-la is 5reas respons6veis para provid6ncias.

$ 3o Sempre que as informag6es apresentadas pelo usu6rio forem insuficientes

para a anAlise da manifestagSo em at6 30 (trinta) dias a contar do recebimento, o Sistema de

Ouvidoria dever5 solicitar ao usu6rio pedido de complementagSo de informag6es, que dever6 ser

respondido em at6 20 (vinte) dias, sob pena de arquivamento, sem produgSo de resposta

conclusiva.
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S 4o O pedido de complementagSo de informag6es interrompe uma fnica vez o

prazo previsto no caput deste artigo, que passar5 a contar novamente a partir da resposta do

usu5rio, sem prejuizo de complementag6es supervenientes.

S 5o O Sistema de Ouvidoria poder6 solicitar informag6es ds 6reas respons6veis

pela tomada de provid€ncias, as quais deverSo responder dentro do prazo de at6 20 (vinte) dias,

contados do recebimento no setor, prorrog6veis por igual periodo mediante justificativa expressa,

sem prejuizo de norma que estabelega prazo inferior.

Art. 17. O Sistema de Ouvidoria assegurarA ao usu5rio a protegSo de sua

identidade e demais atributos de identificagSo, nos termos do artigo 31 da Lei Federal no 12.527,

de 1B de novembro de 201 1.

Pa169rafo 0nico. A preservagdo da identidade do manifestante dar-se-6 com a

protegio do nome, enderego e demais dados de qualificagSo, que ser6o documentados

separadamente, aos quais serSo dispensados o tratamento previsto no caput deste artigo.

Segio ll

Elogio, Reclamagio e Sugestio

Art. 18. O elogio recebido ser6 encaminhado ao agente p0blico que prestou o

atendimento ou ao respons6vel pela prestagdo do servigo p0blico, bem como ds suas chefias

imediatas.

Par6grafo 0nico. A resposta conclusiva do elogio conter6 informagSo sobre o

encaminhamento e cientificagSo ao agente p0blico ou ao respons6vel pelo servigo p0blico

prestado e ds suas chefias imediatas.

Art. 19. A reclamagSo recebida ser5 encaminhada i autoridade respons6vel

pela prestagSo do atendimento ou do servigo p0blico.

Parigrafo finico. A resposta conclusiva da reclamagSo conter5 informaqSo

sobre a decisSo administrativa final acerca do caso apontado.

Art. 20. A sugestio recebida ser6 encaminhada d autoridade respons6vel pela

prestagSo do atendimento ou do servigo p0blico que deverA se manifestar acerca da adogSo ou

n6o da medida sugerida.

Pa169rafo Inico. Caso a medida sugerida seja adotada, a decisSo

administrativa final informar6 acerca da forma e dos prazos de sua implantagSo, bem como dos

mecanismos pelos quais o usu5rio poder6 acompanhar a execugAo da adogSo da medida.

Art.21. O Sistema de Ouvidoria poder6 receber e coletar informag6es junto aos

usu6rios de servigos p0blicos com a finalidade de avaliar a prestagio de tais servigos, bem como

auxiliar na detecgSo e corregSo de irregularidades na gest6o.

S 1o As informag6es de que trata este artigo nio se constituem em

manifestag6es passiveis de acompanhamento pelos usu6rios de servigos pUblicos.
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$ 20 As informag6es que constituam comunicag6es de irregularidade, sempre

que contenham indicios suficientes de relev6ncia, autoria e materialidade, poderSo ser apuradas

mediante procedimento preliminar de investigagSo.

Segio lll

Den(ncias

Att. 22. A den0ncia recebida ser6 tratada caso contenha dados minimos

descritivos da irregularidade ou indicios que permitam A administragSo priblica chegar a tais

elementos.

$ 1o No caso de den0ncia, entende-se por conclusiva a resposta que contenha

informagSo sobre o seu encaminhamento aos orgios apurat6rios competentes, sobre os

procedimentos a serem adotados e respectivo numero que identifique a den[ncia junto ao 6195o

respectivo, ou sobre o seu arquivamento.

$ 2o Os orgSos apurat6rios administrativos internos encaminharSo ao Sistema

de Ouvidoria o resultado final do procedimento de apuragSo da den0ncia, a fim de dar

conhecimento ao manifestante acerca dos desdobramentos de sua manifestagio.

CAPITULO VII

CONSELHO DE USUARIOS

Art. 23. Fica instituido o Conselho de UsuSrios, visando a participagSo do

cidadSo na avaliagio e no acompanhamento da prestagSo dos servigos pelo Poder Executivo.

Att.24. A definigSo, formagSo e regulamentagSo do Conselho de UsuArios dos

Servigos P0blicos ser6 efetuada por meio de ato pr6prio do Chefe do Poder Executivo, no prazo

m5ximo de trezentos e sesqenta dias, contados a partir da publicagio deste Decreto.

CAPITULO VII!

OUVIDORIA DO SUS

Art.25. Fica instituida a Ouvidoria Municipal do Sistema Unico de Sa0de - SUS,

vinculada i Secretaria Municipal de Sa[de.

Art. 26. A organizagio e o funcionamento da Ouvidoria Municipal do SUS

observa16 as seguintes diretrizes:

I - defesa dos direitos da sa0de visando contribuir para o fortalecimento da

cidadania e da transpar6ncia;

ll - reconhecimento dos cidadSos sem qualquer distingio como sujeitos de

direitos;

lll - preservagSo da identidade do manifestante, quando por ele solicitada

expressamente ou quando o assunto requerer;

lV - acolhimento humanizado nas relagdes estabelecidas com seus usuirios;

V - objetividade e imparcialidade no tratamento das manifestag6es de seus

usu6rios;
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Vl - zelo pela celeridade e qualidade das respostas ds demandas dos seus

usu5rios;

Vll - defesa da 6tica e da transparencia nas relag6es entre a AdministragSo

P(blica e os cidadSos;

Vlll - sigilo da fonte quando o interessado solicitar a preservagio de sua

identidade;

lX identificagSo das necessidades e demandas da sociedade para o setor

sa0de, tanto na dimensio coletiva, quanto na individual, para sua utilizagSo como suporte

estrat6gico i tomada de decis6es no campo da gest6o;

X - atuagSo coordenada, integrada e horizontal entre as ouvidorias do SUS;

XI - aprofundamento do exercicio da cidadania dentro e fora da AdministragSo

P0blica.

A.rt.27. S5o compet6ncias e atribuigdes essenciais da Ouvidoria tvlunicipal do

SUS:

I - receber, examinar e encaminhar ds unidades administrativas competentes as

demandas dos cidadSos e outras partes interessadas, a respeito da atuagio do orgSo ou entidade

p0blica;

II - articular-se com as 5reas administrativas e t6cnicas com vistas a garantir a

instrugSo correta, objetiva e 6gil das demandas apresentadas pelos cidadSos, bem como a sua

conclusSo dentro do prazo estabelecido, para resposta ao cidadio;

lll - manter o cidadSo informado sobre o andamento e o resultado de suas

demandas;

lV - cobrar respostas das unidades administrativas e t6cnicas a respeito das

demandas a elas encaminhadas e levar ao conhecimento do gestor do orgio ou entidade os

eventuais descumprimentos;

V - organizar, interpretar, consolidar e arquivar as informagdes oriundas das

demandas recebidas de seus usu6rios e produzir relat6rios com dados gerenciais, indicadores,

estatisticas e an6lises t6cnicas sobre o desempenho do orgSo ou entidade, periodicamente ou

quando o gestor julgar oportuno;

Vl - promover a constante publicizagSo de suas atividades, com o fim de facilitar

o acesso do cidadSo d ouvidoria e aos servigos oferecidos;

Vll - analisar as necessidades e expectativas dos usu6rios, colhidas por meio

de sugest6es, den0ncias, elogios e reclamag6es, relativas is ag6es e aos servigos de sa0de

prestados i populagSo, com o objetivo de subsidiar a avaliag6o das ag6es e servigos de sa0de

pelos orgSos competentes;

VIII - encaminhar as denuncias recebidas aos 6rg6os e ds unidades da

Secretaria de Sa0de para as providencias necessArias;
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lX realizar a mediagao administrativa nas unidades do 6195o, com vistas a

correta, objetiva e 6gil instrugao das demandas apresentadas pelos cidadSos, bem como a sua

conclusao dentro do prazo estabelecido;

X - informar, sensibilizar e orientar o cidadao para a participagao e o controle

social dos servigos p0blicos de satide;

Xl - informar os direitos e deveres dos usu6rios dos servigos de saude do SUS.

Art. 28. O acesso do cidadio d Ouvidoria Municipal do SUS poder6 ser

realizado por meio de canais de comunicagao a serem implantados progressivamente e

amplamente divulgados.

Art. 29. A Ouvidoria lvlunicipal do SUS terA um funcionSrio respons6vel com

atribuig6es especificas e que estar6 subordinado diretamente ao Secret6rio Municipal de Sa0de.

S 1o O funcion6rio respons6vel pela Ouvidoria Municipal do SUS dever6

preencher os requisitos previstos no par5grafo 0nico do artigo 60 deste Decreto.

S 2o A estrutura administrativa da Ouvidoria Municipal do SUS contar6 com o

quantitativo necess6rio de servidores de apoio, designados pelo Chefe do poder Executivo.

Art. 30. O funcion6rio responsdvel pela Ouvidoria Municipal do SUS ser6

designado, por tempo indeterminado, atrav6s de portaria pelo Chefe do Poder Executivo, devendo

atuar exclusivamente na Ouvidoria.

Art. 31. Os servigos auxiliares da Ouvidoria Municipal do SUS ser6o realizados

por servidores municipais mediante remanejamento interno, devendo assessorar o respons6vel

pelo orgSo nas relag6es institucionais com os 6rg5os da AdministragSo direta e indireta, bem como

promover o recebimento, . expedigSo, encaminhamento de documentos, correspondencias,

protocolos e processos em trAmite na Ouvidoria e demais atividades correlatas.

Art. 32. A Ouvidoria Municipaldo SUS ter6 espago fisico pr6prio, de f6cilacesso

aos cidad5os, em local determinado pelo Gestor Municipal de Sa0de, com as todas as formas e

meios de comunicagSo.

Art. 33. S5o atribuig6es do funcion6rio respons6vel pela Ouvidoria Municipaldo

SUS:

| - coordenar, avaliar e controlar as atividades e os servigos relacionados ds

compet6ncias institucionais da Ouvidoria, provendo os meios necess5rios d sua adequada e

eficiente prestagSo;

II - representar a Ouvidoria diante dos orgSos e entidades do Poder Executivo,

dos demais poderes e perante a sociedade;

lll - encaminhar as demandas ds unidades administrativas competentes para

resposta, de acordo com o seu teor;

IV - propor a adogSo de medidas e as provid6ncias de corregSo de rumos ou

aperfeigoamento em processos, a partir das demandas recebidas pela Ouvidoria;
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V - promover articulagSo e parcerias com outros organismos p0blicos e

privados;

Vl - manter os interessados informados sobre medidas adotadas e resultados

obtidos;

Vll - encaminhar is autoridades superiores, periodicamente e sempre que

solicitado, os relat6rios estatisticos das atividades da Ouvidoria;

Vl!! - exercer outras atribuig6es afins.

Art. 34. Todos os integrantes da Ouvidoria Municipal do SUS, no exercicio de

suas atribuig6es deverSo assegurar a preservagdo dos aspectos 6ticos, de privacidade e

confidencialidade em todas as etapas do processamento das demandas recebidas dos usuSrios.

CAPiTULO tX

DrsPost96ES FrNAts

Art. 35. O Sistema de Ouvidoria elaborar5 seu regimento interno no prazo de

30 (trinta) dias apos a publicagSo deste Decreto e ser6 submetido d apreciaqSo do Chefe do Poder

Executivo que, concordando o instituird.

Art. 36. A atuagSo do Sistema de Ouvidoria do Municipio de ltapetininga n5o

suspende ou interrompe prazos administrativos, podendo as conclus6es das an6lises, nos

procedimentos sob a sua responsabilidade, subsidiar processos em andamento.

Art. 37. As eventuais despesas decorrentes da execugio do presente Decreto

correrSo por conta de dotag6es pr6prias consig nadas no orgamento, que serSo suplementadas se

necessar!o.

Art. 38. Este Decreto entra em r na data de sua publicagSo

S:MONE APARECiDA CU

Prefeita
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