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Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria Geral da Câmara 

Municipal de Cuiabá 

 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1. Unidades Executoras: Diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas de 

trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas; 

2. Unidades Responsáveis/ Setores envolvidos: Setor responsável pela elaboração das 

Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 

atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou modificar o texto da norma 

que complementam; 

4. Fluxograma: Representação gráfica da sequência de operações do processo sistemático das 

atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá; 

5. Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público;  

6. Comunicação de Ouvidoria: é a manifestação escrita e assinada pelo cidadão reclamante 

que deverá ser classificada em denúncia, elogio, reclamação, sugestão ou dúvida; 

7. Protocolo de Ouvidoria: é o ato praticado pela Ouvidoria de encaminhamento da pasta de 

análise da Comunicação de Ouvidoria, anexados documentos que classifiquem a comunicação 

como admissível para instauração de um Processo de Ouvidoria que contenham requisitos 

considerados arbitrários, desonestos ou ilegais;  

8. Processo de Ouvidoria: é a juntada da Comunicação de Ouvidoria classificada como 

relevante para instaurar Processo pela Procuradoria Geral Legislativa da Câmara Municipal 

de Cuiabá;  

9. Processo administrativo disciplinar: tem por finalidade a apuração do fiel cumprimento das 

normas administrativas que regem a conduta dos servidores públicos;  

10. Organograma: Representação Gráfica da estrutura organizacional; 

11. Regimento interno: Conjunto de regras ou normas desenvolvidas e elaboradas pela 

administração pública com a finalidade de regulamentar as atividades internas relativas ao 

órgão. 
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II. FINALIDADE  

 

Regulamentar as atribuições dos servidores lotados na Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de 

Cuiabá.  

 

III. ABRANGÊNCIA 

 

Abrange a Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Cuiabá.  

 

IV. BASE LEGAL  

 

Regimento Interno – Resolução nº 008 de 15 de dezembro de 2016; 

Resolução nº 029 de 08 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre a criação e funcionamento da 

Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Cuiabá; 

Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011- Lei da Transparência 

Demais legislações que guardem relação direta com atividades inerentes aos direitos de qualquer 

cidadão de oferecer denúncias relativas à prestação de serviços públicos em geral. 

 

V. RESPONDABILIDADES  

 

Das Unidades Executoras  

1. Cumprir as solicitações, orientações e determinações emanadas da Secretaria de Controle 

Interno sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a 

sua otimização, tendo em vista, principalmente o aprimoramento dos procedimentos de 

controle e o aumento da eficiência operacional;  

2. Alertar a equipe de trabalho da Secretaria de Controle Interno sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho da Ouvidoria Geral, objetivando a sua otimização, tendo 

em vista, principalmente o aprimoramento dos procedimentos de coleta de denúncias, 

controle e o aumento da eficiência operacional;  

3. Manter a Instrução Normativa a disposição de todos os funcionários da Ouvidoria, cumprindo 

fielmente as determinações nela inseridas, especialmente quanto aos procedimentos de 

controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e 

informações, bem como no fluxograma dos encaminhamentos das denúncias. 

 

VI. DAS ATRIBUIÇÕES  

 

Além daquelas competências descritas nos artigos 3°, 4°, 5°, 6°, 8° e 16° da Resolução nº 029 de 

08 de dezembro de 2.009, a Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Cuiabá deve: 

1. Promover com celeridade o encaminhamento do Protocolo de Ouvidoria das denúncias, 

reclamações e representações sobre atos praticados por servidores da Câmara Municipal de 

Cuiabá aos setores responsáveis, em prazo não superior a 05 (cinco) dias;  

2. Elaborar Processo de Ouvidoria após apurar e avaliar a veracidade das denúncias, 

reclamações e representações sobre atos praticados por servidores da Câmara Municipal de 

Cuiabá, em prazo não superior a 15 (quinze) dias;  
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3. Comunicar respostas ao requerente autor das denúncias, reclamações e representações sobre 

atos praticados por servidores da Câmara Municipal de Cuiabá, em prazo não superior a 20 

(vinte) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa e ciência ao 

interessado, nos casos: a) comunicação de recusa, total ou parcial de aceitação das denúncias, 

reclamações e representações, indicando razões de fato ou de direito, b) cientificar o 

interessado (requerente) da apreciação de sua denúncia, reclamação ou representação a outro 

setor competente e c) comunicação de encaminhamento para apreciação do reclamado; 

4. Encaminhar as manifestações que não são de competência da Ouvidoria geral da Câmara 

Municipal de Cuiabá aos Órgãos Competentes; 

5. Acompanhar o cumprimento da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011- Lei da 

Transparência, na divulgação de informações ao cidadão, através do Portal Transparência da 

Câmara Municipal de Cuiabá, observando fielmente o cumprimento da obrigatoriedade ( 

artigos 1 e 2), garantias do direito de acesso ( artigos 3, 6, 7), regras de divulgação de 

informações ( artigos 8 e 9), processamento de pedidos de informação ( artigos 10,11,12, 13 e 

14), direito de recorrer de recusa de concessão de informação ( artigos 15 ao 20), das 

exceções ao direito de acesso ( artigos 21 ao 30), tratamento de informações pessoais ( artigo 

31) e responsabilidade dos agentes públicos ( artigos 32 a 34); 

6. Elaborar plano estratégico de ampliar os canais de comunicação entre a Câmara Municipal de 

Cuiabá e a sociedade; 

7. Elaborar plano de padronização de procedimentos de recebimento de denúncias, reclamações 

e representações sobre atos praticados por servidores da Câmara Municipal de Cuiabá; 

8. Manter cadastro das denúncias, reclamações e representações sobre atos praticados por 

servidores da Câmara Municipal de Cuiabá; 

 

VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

1. O Ouvidor Geral, os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no 

caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa;  

2. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida 

junto à Ouvidoria Geral e à Secretaria de Controle Interno;  

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir da mesma.  

 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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