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 O presente relatório apresenta ações desenvolvidas pela Ouvidoria do 

Município de Mostardas no ano de 2022. A mesma foi criada formalmente 

através da Lei Municipal número 4.016, de 22 de Outubro de 2019. Entretanto, 

o Termo de Adesão ao Programa Federal de Fortalecimento das Ouvidorias – 

PROFORT foi assinado em abril de 2019. 

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS EM 2022 

Tipo de 
manifestação 

Número Data de cadastro Secretaria 
encaminhada 

Reclamação 01476.2022.000001-
53 

07/01/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

Comunicação 01476.2022.000002-
34 

28/01/2022 Sec. Municipal de 
Educação 

Comunicação 01476.2022.000003-
15 

30/01/2022 Sec. Geral de 
Governo 

Denúncia 01476.2022.000004-
04 

16/02/2022 Sec. Geral de 
Governo 

Elogio 01476.2022.000005-
87 

02/03/2022 Sec. Geral de 
Governo 

Reclamação 01476.2022.000006-
68 

31/03/2022 Setor de Fiscalização 
Municipal 

Comunicação 01476.2022.000007-
49 

10/04/2022 Sec. Geral de 
Governo 

Comunicação 01476.2022.000008-
20 

11/04/2022 Sec. Geral de 
Governo 

Sugestão 01476.2022.000009-
00 

28/04/2022 Sec. Municipal de 
Coord. e 

Planejamento 

Denúncia 01476.2022.000011-
25 

13/05/2022 Setor de Fiscalização 
Municipal 

Comunicação 01476.2022.000012-
06 

24/05/2022 Setor de Fiscalização 
Municipal 

Comunicação 01476.2022.000013-
97 

30/05/2022 Secretaria Municipal 
de Saúde 

Comunicação 
 

01476.2022.000014-
78 

03/06/2022 Setor de Fiscalização 
Municipal 

Comunicação 01476.2022.000015-
59 

10/06/2022 Setor de Fiscalização 
Municipal 

 

Comunicação 01476.2022.000016-
30 

10/06/2022 Setor de Fiscalização 

Solicitação 014762022.000017-
10 

15/06/2022 Sec. Municipal de 
Assistência Social 

Comunicação 01476.2022.000010- 02/05/2022 Ouvidoria Câmara de 



44 vereadores 

    

Denúncia 01476.2022.000019-
82 

04/07/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

Comunicação 01476.2022.000018-
00 

22/06/2022 Gabinete/ Sec. Geral 
de Governo 

Comunicação 01476.2022.000020-
16 

05/07/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

Comunicação 01476.2022.000022-
88 

07/07/2022 Sec. Municipal de 
Educação 

Comunicação 01476.2022.000021-
05 

07/07/2022 Sec. Municipal de 
Educação 

Comunicação 01476.2022.000023-
69 

07/07/2022 Gabinete do Prefeito 

Comunicação 01476.2022.000024-
40 

07/07/2022 Gabinete do Prefeito 

Comunicação 01476.2022.000026-
01 

08/07/2022 Gabinete do Prefeito 

Comunicação 01476.2022.000027-
92 

12/07/2022 Gabinete do Prefeito 

Denúncia 01476.2022.000028-
73 

13/07/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

Comunicação 01476.2022.000029-
54 

14/07/2022 Gabinete do Prefeito 

Comunicação 01476.2022.000025-
20 

07/07/2022 Gabinete do Prefeito  

Solicitação 01476.2022.000031-
79 

22/07/2022 Sec. Municipal de 
Turismo e Cultura 

Comunicação 01476.2022.000032-
50 

02/08/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

Comunicação 01476.2022.000033-
30 

03/08/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

Comunicação 01476.2022.000034-
11 

10/08/2022 Gabinete do Prefeito 

Comunicação 01476.2022.000035-
00 

16/08/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

Reclamação 01476.2022.000036-
83 

22/08/2022 Gabinete/Sec. 
Municipal de Obras 

Comunicação 01476.2022.000037-
64 

22/08/2022 Sec. Municipal de 
Meio Ambiente 

Reclamação 01476.2022.000038-
45 

14/09/2022 Gabinete/Sec. de 
Obras 

Solicitação 01476.2022.000040-
60 

14/09/2022 Serviço de 
Informação ao 
Cidadão (SIC) 

Comunicação 01476.2022.000039-
26 

14/09/2022 Gabinete do Prefeito 

Denúncia 01476.2022.000041-
40 

03/10/2022 Setor de Fiscalização 
Municipal 

Comunicação 01476.2022.000042-
21 

11/10/2022 Gabinete/Sec. 
Municipal de Saúde 



Denúncia 01476.2022.000043-
02 

18/10/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

Solicitação 01476.2022.000044-
93 

19/10/2022 Gabinete do Prefeito 

Comunicação 01476.2022.000045-
74 

26/10/2022 Ouvidoria 

Denúncia 01476.2022.000046-
55 

31/10/2022 Setor de Fiscalização 
Municipal 

Comunicação 01476.2022.000047-
36 

01/11/2022 Setor de Fiscalização 
Municipal 

Comunicação 01476.2022.000048-
17 

01/11/2022 Gabinete do Prefeito 

Comunicação 01476.2022.000049-
06 

04/11/2022 Gabinete do Prefeito 

Denúncia 01476.2022.000050-
31 

26/11/2022 Gabinete do Prefeito 

Comunicação 01476.2022.000051-
12 

05/12/2022 Sec. Municipal de 
Educação 

Comunicação 01476.2022.000052-
01 

12/12/2022 Gabinete do Prefeito 

Solicitação 01476.2022.000053-
84 

14/12/2022 Sec. Municipal de 
Obras 

Comunicação 01476.2022.000054-
65 

27/12/2022 Gabinete do Prefeito 

Solicitação 01476.2022.000055-
46 

27/12/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

Reclamação 01476.2022.000056-
27 

29/12/2022 Sec. Municipal de 
Saúde 

 

TOTAL DAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS EM 2022 

Denúncia: 08 

Elogio: 01 

Reclamação: 05 

Solicitação: 06 

Sugestão: 01 

Comunicação: 34 

Total: 55 manifestações.  

MOTIVO DAS MANIFESTAÇÕES: 

1- Reclamação: Demora para marcação de consulta e exame de raio-x; 

2- Comunicação: Irregularidade em obra de prédio de propriedade do 

Município, na rua Independência - 761 ; 



3- Comunicação: Evento com aglomeração, sem os devidos cuidados de 

proteção para a Covid na Praia do Farol da Solidão; 

4- Denúncia: Referente ao atendimento insatisfatório de uma determinada 

enfermeira da UBS Décio Azambuja Velho - Solidão; 

5- Elogio: Ao atendimento da equipe do Hospital São Luiz e de um médico 

(traumatologista) em especial; 

6- Reclamação: Reforçando a solicitação já enviada no e-mail da 

Secretaria Municipal de Finanças (sem retorno), sobre o Instituto de 

Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE; 

7- Comunicação: Pedido de providências referente ao barulho de um 

determinado bar, localizado no entorno de um Parque Público; 

8- Comunicação: Pedido de providências referente ao barulho causado 

pelo bar citado no registro anterior; 

9- Sugestão: A cidadã solicita informações acerca do passo-a-passo para 

regularizar a edificação do seu imóvel; 

10-  Denúncia: Peturbação de sossego, causada pelo funcionamento de um 

bar; 

11-  Comunicação: Obra irregular e ocupação de passeio/via pública; 

12-  Comunicação: Registro de atendimento insatisfatório por parte de um 

servidor público (médico); 

13-  Comunicação: Perturbação de sossego, causada pelo funcionamento 

de um bar já citado anteriormente, porém, ocorreu mudança na 

localização do mesmo; 

14-   Comunicação: Perturbação de sossego, referente ao bar citado nas 

manifestações anteriores; 

15-  Comunicação: Barulho, música alta, perturbação durante a 

madrugada. Referente ao bar citado nas manifestações anteriores; 

16-  Solicitação: Solicita ajuda de Assistente Social para resolver 

problemas com INSS; 

17-  Comunicação: Questionamento sobre a forma como os vereadores 

conduzem/usam seu horário de trabalho junto a Câmara Municipal; 

18-  Denúncia: Servidora se recusou a fazer aplicação de vacina em 

paciente, por não levar a carteira de vacinação;  

19-  Comunicação: Questionamento sobre a necessidade da Lei Municipal 

n.º4456, que trata da dedicação exclusiva da controladora interna; 

20-  Comunicação: Pedido de maior atenção aos cidadãos por parte de 

duas servidoras (agentes comunitárias), na Localidade de São Simão, 

em especial, nos Becos.  

21-  Comunicação: 03 ônibus escolares “abandonados” em oficinas; 

22-  Comunicação: Questionamento sobre o pagamento de difícil acesso 

para duas docentes que atuam no Balneário Mostardense; 

23-  Comunicação: Denúncia referente ao tratamento de uma determinada 

servidora municipal para com os colegas; 



24-  Comunicação: Servidora municipal entrando em associações, 

solicitando informações impróprias e intimidando funcionários, além de 

estar dirigindo veículo oficial; 

25-  Comunicação: Servidora Municipal concursada, entortou roda e perdeu 

calota de veículo oficial. Questiona-se se a mesma arcou com o 

prejuízo, visto que outros funcionários pagaram o prejuízo em 

acontecimentos como este; 

26-  Comunicação: Reclamação sobre a forma como uma determinada 

servidora aborda os demais servidores ao realizar suas atividades; 

27-  Denúncia: Denúncia que diz respeito ao atendimento insatisfatório de 

um médico, na UBS Moacir Machado Braga; 

28-  Comunicação: Relato sobre a conduta de uma determinada servidora 

do Centro Comunitário, para com os pacientes que aguardam 

atendimento; 

29-  Comunicação: Relato sobre o modo de agir de uma determinada 

servidora, já citada em registros anteriores, para com os demais 

servidores municipais; 

30-  Solicitação: Solicitação de apoio para grupo de nadadores na Lagoa 

do Bacupari; 

31-  Comunicação: Pedido de providências referente ao atendimento  

insatisfatório de uma Enfermeira do Hospital São Luiz; 

32-  Comunicação: Denúncia referente ao atendimento e conduta 

profissional de uma servidora da farmácia municipal; 

33-  Comunicação: Reclamação sobre uma servidora municipal, 

destacando: grosseria e estupidez no atendimento aos colegas; 

34-  Comunicação: Relato sobre o modo de agir de um motorista da VAN 

da Secretaria Municipal de Saúde, com os pacientes que utilizam o 

transporte; 

35-  Reclamação: Reclamação sobre as más condições de tráfego de uma 

determinada rua da Cidade, salientando que a solicitação já havia sido 

feita junto a equipe da secretaria de obras;  

36-  Comunicação: Denúncia de derrubada irregular de árvores nativas no 

interior, Beco dos Colodianos;  

37-  Reclamação: Relato de insatisfação com a resposta recebida no 

registro 01476.2022.000036-83, ouvidoria 35; 

38-  Solicitação: Solicitação de informações referente ao andamento de um 

protocolo;   

39-  Solicitação: Denúncia sobre veículo oficial do Município de 

Mostardas/RS em garagem de condomínio particular em Porto 

Alegre/RS; 

40-  Denúncia: Irregularidades (na construção) de um imóvel situado na 

Praia de São Simão; 

41-  Comunicação: Funcionária da Secretaria Municipal de saúde utilizando 

redes sociais, para postagens particulares em horário de serviço; 



42-  Denúncia: Comportamento inadequado por parte de uma estagiária da 

Prefeitura Municipal, no atendimento ao cidadão (através do whatsapp); 

43-  Solicitação: Solicitação de conserto da tela de segurança da pista de 

skate do Parcão; 

44-  Denúncia: Denúncia referente a lixo jogado de forma irregular em 

terreno de propriedade particular; 

45-  Comunicação: Pedido de informação sobre vaga de concurso, 

concurso vigente e nomeação; 

46-  Comunicação: Denúncia referente a falta de cuidados (grama alta) em 

um determinado terreno, localizado no Centro da Cidade; 

47-  Comunicação: Servidores municipais, incluindo um  cargo de 

confiança, registrando manifestações falsas nas redes sociais e em um 

determinado grupo de watsapp; 

48-  Comunicação: Servidoras Municipais saindo para almoçar em 

restaurante, com a Prefeitura em expediente de trabalho de turno único: 

8:00 às 13h; 

49-  Denúncia: Denúncia que diz respeito a uma lombada instalada na 

Avenida Padre Simão, solicita-se que a mesma seja retirada ou 

adequada à legislação; 

50-  Comunicação: Solicitação referente a conduta de uma servidora 

quanto ao uso de EPI; 

51-  Comunicação: Obra em execução em loteamento não licenciado; 

52-  Solicitação: Solicitação de reparo em dois postes sem iluminação no 

Balneário Mostardense; 

53-  Comunicação: Registro referente ao tipo de vestimenta (comprimento), 

usada por uma servidora pública; 

54-  Solicitação: Relato de dificuldade de contato com a UBS da localidade 

de Solidão, bem como, averiguar a possibilidade de recebimento de 

material fornecido pelo unidade em sua moradia, devido ao difícil 

acesso; 

55-   Reclamação: Atendimento inapropriado/ falta de profissionalismo por 

parte de uma técnica de enfermagem da UBS Moacir Machado Braga, 

solicita-se providencias e indicação de outro local para realizar o 

procedimento. 

 

 

O QUE FOI FEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS 

CIDADÃOS: 

 

1- Em resposta, foi encaminhado pela secretaria de saúde comprovante 

de cadastro da paciente em questão no sistema GERCOM e histórico 

da evolução da solicitação, salientando que o gerenciamento e 

agendamento são realizados pela regulação do Estado. Em relação 



ao raio x, foi relatado que deve ter havido erro de comunicação da 

equipe da unidade de saúde e o setor de marcação, contudo, foram 

tomadas providências para que a comunicação entre os setores seja 

mais efetiva.  

2- Conforme resposta da Secretaria Municipal de Educação: A taxa de 

ocupação está sendo respeitada, o telhado não está desaguando no 

passeio e a calha já foi colocada, o projeto de construção está em 

desenvolvimento junto ao setor responsável. 

3- Foi informado pelo Gabinete do Prefeito que o evento foi realizado 

pela comunidade da referida praia, atendendo todos os regramentos 

do decreto e protocolo vigentes do Estado. A Prefeitura atuou como 

parceira, inclusive orientando a todos que fossem seguidos os 

protocolos de saúde e higiene. Salientando que havia pontos com 

disponibilidade de álcool em gel aos participantes do evento; 

4- A equipe da Secretaria Municipal de Saúde procurou a enfermeira 

citada na manifestação para esclarecer a situação. A mesma 

esclareceu os fatos, inclusive por escrito, apresentando informativa e 

receitas emitidas pelo médico em que a paciente foi atendida e 

garante que em nenhum momento houve recusa do cumprimento de 

suas atribuições legais; 

5- A Secretaria Municipal de Saúde respondeu ao cidadão, destacando 

que a equipe ficou extremamente satisfeita e horanda em ver que o 

empenho em atender a população do Município está dando resultado 

positivo; 

6- Conforme resposta do Setor de Fiscalização Municipal, a reclamação 

registrada via ouvidoria já fora respondida por e-mail, conforme 

página impressa anexada a resposta;  

7- Conforme resposta do Setor de Fiscalização Municipal, o bar em 

questão teve seu alvará suspenso por tempo indeterminado, até que 

a mesma apresente um projeto para sanar o impasse junto a 

Administração Municipal e retorne suas atividades; 

8- O referido bar é o mesmo citado na manifestação anterior, portanto, 

a resposta é válida para ambas manifestações: Conforme resposta 

do Setor de Fiscalização Municipal, o bar em questão teve seu alvará 

suspenso por tempo indeterminado, até que a mesma apresente um 

projeto para sanar o impasse junto a Administração Municipal e 

retorne suas atividades; 

9- A Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, orientou a 

cidadã a fazer o requerimento via protocolo, explicando os 

documentos necessários, o link de acesso e disponibilizou telefones 

de contato para sanar possíveis dúvidas; 

10-  O citado estabelecimento foi notificado e estipulado prazo para 

regularização; 



11-  A obra mencionada na manifestação foi notificada e o responsável 

sanou as irregularidades; 

12-  A equipe da Secretaria Municipal de Saúde conversou com o 

servidor citado e solicitou que a situação não ocorra novamente; 

13-  O estabelecimento foi notificado e determinado prazo para 

regularização, ou seja, o mesmo ficou ciente do possível caso de 

interdição; 

14-  Foi realizada pesquisa com os moradores próximos ao local e a 

grande maioria relatou não ouvir som alto relacionado ao bar e sim o 

barulho habitual da Avenida, contudo, o referido bar foi notificado e 

informado de que a Prefeitura irá realizar vistorias “in loco” durante o 

funcionamento do mesmo para verificar a denúncia; 

15-  O estabelecimento é o mesmo citado na manifestação anterior, 

portanto, a reposta é: Foi realizada pesquisa com os moradores 

próximos ao local e a grande maioria relatou não ouvir som alto 

relacionado ao bar e sim o barulho habitual da Avenida, contudo, o 

referido bar foi notificado e informado de que a Prefeitura irá realizar 

vistorias “in loco” durante o funcionamento do mesmo para verificar a 

denúncia; 

16-  A Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitou que a cidadã 

marcasse um horário através do telefone disponibilizado para 

comparecer ao CRAS e receber a orientação da Assistente Social; 

17-  Manifestação encaminhada ao orgão responsável por conduzi-la 

(Câmara Municipal de Vereadores de Mostardas/RS); 

18-  A Secretaria Municipal de Saúde informou que houve uma conversa 

com a equipe para que não ocorram situações como essa 

novamente e destacou que é direito do cidadão ter acesso a uma 

nova carteira de vacina, bem como ser atendido com cordialidade; 

19-  Conforme resposta do Gabinete do Prefeito: A lei foi enviada para a 

Câmara, debatida e deliberada pelos edis. A lei n.º 4456, de 21 de 

julho de 2022, trata sobre a especificação da exclusividade 

desempenhada pela controladora interna da prefeitura, fato que se 

faz necessário, devido à alta demanda e pelo conhecimento 

específico que a mesma possui; 

20-  Foi conversado com as agentes comunitárias responsáveis pela 

área e as mesmas relataram que estão fazendo as suas visitas 

regularmente. Salientando que a política da atenção básica prioriza 

as visitas mensais de gestantes, bebês menores de 02 anos, 

hipertensos e diabéticos severos e acamados.  

21-  A Secretaria Municipal de Educação relatou que na data de registro 

da manifestação, existiam 03 veículos em oficinas terceirizadas e 

que os casos são os que seguem: Um micro-ônibus para conserto 

após ter se envolvido em acidente, aguardando liberação de 

empenho para realização do serviço; um micro-ônibus aguardando 



liberação de empenho para realização de serviço na parte eletrônica; 

um ônibus aguardando orçamento de peças e serviços para 

encaminhar pedido de empenho; 

22-  A gratificação pelo exercício em escola de difícil provimento (GDP) e 

os critérios para classificação estão previstos na lei n.º 4336, de 

07/12/21, no artigo 58. Ainda na lei n.º 4336, artigo 58, está previsto 

no ‘’ 8º As escolas de difícil provimento, suas classificações e seus 

graus mínimo, médio e máximo, serão estabelecidas por decreto’’, o 

que foi feito através do decreto n.º 8.857 de 18 de fevereiro de 2022.  

23-  A referida denúncia não trouxe nenhum elemento comprobatório que 

possibilite à administração a abertura de algum tipo de procedimento. 

A lei Municipal n.º 3103/2013 traz todas as atribuições do controle 

interno, e entre essas está a realização de auditorias e trabalhos de 

acompanhamento que verifiquem algum tipo de ocorrência de erros, 

fraudes, etc. 

24-  Conforme resposta do Gabinete do Prefeito: A denúncia precisa 

trazer elementos mais claros para que seja possível verificar e, caso 

comprovado, abrir os procedimentos cabíveis. Por exemplo: Qual foi 

a Associação que a denunciada entrou? Se for entidade que recebe 

recursos públicos do Município, a servidora em questão tem 

autonomia para realizar tal auditoria. Quanto ao fato de dirigir veículo 

oficial, a mesma está devidamente amparada na Lei Municipal n.º 

4454, de 21 de junho de 2022.  

25-  A denúncia é muito vaga, para que a Administração Pública possa 

abrir algum tipo de procedimento, nesse caso contra um servidor, 

precisa ter elementos mínimos, tais como o dia do ocorrido, placa do 

veículo apontado, ou outro indício que comprove a possível 

denúncia. Ressaltando ainda que nenhum sinistro foi levado ao 

conhecimento dos responsáveis pela frota de veículos da Secretaria 

Municipal de Saúde.  

26-  Para a Administração Pública abrir algum tipo de procedimento 

necessita de elementos mínimos que comprovem tal atitude por parte 

da servidora, no mínimo arrolar testemunhas, ou outro tipo de 

provas. As atribuições do cargo da referida servidora estão na Lei 

Municipal nº 3103/2013, inclusive a verificação da ocorrência de 

erros, fraudes e desperdícios em todos os setores a atos 

administrativos, inclusive a realização de auditorias.  

27-  Foi solicitado ao servidor esclarecimento dos fatos, assim como 

ouvidos os demais servidores da Unidade de Saúde (UBS Moacir 

Machado Braga), para esclarecer o acontecido, o que diverge em 

alguns pontos com o denunciado, sendo assim, a responsável pelo 

departamento informou que seriam tomadas ações para verificação 

total dos fatos e se fosse o caso, penalização dos envolvidos, o que 

só poderia ocorrer após processo administrativo especial; 



28-  Foram ouvidos outros integrantes da ala administrativa (onde a 

denunciada trabalha), porém todos relataram não terem presenciado 

tal situação. Foi ressaltado que o denunciante, caso tivesse algum 

elemento que comprovasse o que foi narrado, apresentasse à 

Administração Municipal, para que se possa abrir procedimentos 

internos que se adequem ao fato.  

29-  O cargo da servidora que vem sendo denunciada em algumas 

manifestações, é um cargo de provimento efetivo, habilitado através 

de concurso público. É necessário que o autor (a) da denúncia 

apresente algum item com mais detalhamento, para que seja 

avaliada a abertura até de Processo Administrativo Disciplinar; 

30-  Foi informado ao cidadão que: Infelizmente não seria possível 

atender a solicitação apresentada, tendo em vista que não havia 

previsão orçamentária, no orçamento em vigor; 

31-  A Secretaria Municipal de saúde informou que conversou com a 

enfermeira em questão, sobre o comportamento da mesma e foi 

solicitado para que não aconteça mais esse tipo de reclamação, a 

mesma explanou que não lembra de ter tratado nenhum paciente 

desta forma, mas pede desculpas pelo ocorrido. 

32-  A Secretaria Municipal de Saúde apresentou uma justificativa por 

escrito da servidora sobre o relato da cidadã, onde a servidora relata 

uma versão diferente para o acontecimento e salienta que ela e as 

demais colegas ficam a disposição para maiores esclarecimentos, 

caso necessário. 

33-  Depois de analisar a manifestação, concluiu-se que para abrir algum 

procedimento, é necessário ter elementos mais contundentes; 

34-  Após essa e outras reclamações para a equipe de transporte e 

Secretária Municipal de Saúde, foi realizado uma conversa com toda 

gestão e foi decidido que o motorista citado na manifestação não tem 

perfil para trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde lidando com 

pacientes e viagens para fora do Município, sendo assim foi 

autorizada a remoção do servidor para a Secretaria onde foi lotado 

no concurso.  

35-  Foi informado que a solicitação está no cronograma da Secretaria 

Municipal de Obras, contudo, os trabalhos são realizados conforme a 

urgência. O Município é muito extenso, com mais de 1.900km², onde 

são priorizadas as estradas vicinais, pois elas são a única alternativa 

de acesso a muitas famílias, além de trafegar o transporte escolar; 

36-  Em vistoria no local, conforme mostram as fotos que foram 

anexadas, constatou-se que as áreas se encontravam prontas para 

plantio não sendo possível ver se existiam árvores conforme 

denúncia. Em conversa com o empreendedor ele relatou que as 

referidas áreas já se encontravam consolidadas com plantio de 

culturas anuais; 



37-  Foi explicado à cidadã que os serviços de manutenção, tanto na 

zona urbana quanto nas praias e interior, seguem uma ordem 

estabelecida no cronograma das secretarias municipais. Porém, 

havendo casos urgentes, a demanda pode ser antecipada. 

Destacando que a demanda da mesma já havia sido contemplada, 

necessitando de alguas outras intervenções, na qual o pedido foi 

reforçado junto a Secretaria competente; 

38-  Por se tratar de um pedido de informação, a manifestação foi 

encaminhada para o canal responsável pelo trâmite – Serviço de 

informação ao cidadão (SIC); 

39-  O veículo foi levar o Prefeito para embarcar para Brasília, e como o 

motorista possui familiar neste condomínio, o mesmo aguardou o 

retorno do Prefeito no próximo dia. Por economicidade, não ter que 

realizar duas idas e vindas, o mesmo aguardou nesse local seguro.  

40-  O responsável pelo imóvel foi notificado para que regularize a 

situação de acordo com a legislação; 

41-  A Secretária Municipal de Saúde chamou a servidora citada para 

conversar e apurar os fatos. Relatando que solicitou para a mesma 

que não faça mais nenhum post em horário de trabalho, a qual se 

comprometeu que não fará mais; 

42-  Foi realizada uma conversa com a estagiária em questão, e 

solicitado que a mesma não utilize mais o celular de uso do Posto de 

Saúde para esse tipo de mensagem;  

43-  O pedido foi encaminhado para a Secretaria competente, para que a 

mesma disponibilize em seu orçamento e efetue na medida do 

possível, o atendimento da demanda; 

44-  Foi realizada vistoria in loco em dias diferentes, não sendo 

encontrado nenhum tipo de lixo no local;  

45-  Por se tratar de um pedido de informação, a manifestação deveria 

ser encaminhada para o SIC - Sistema de informação ao cidadão 

para dar continuidade na mesma, contudo, seria necessário 

identificação do cidadão (e-mail para recebimento da resposta, por 

exemplo), sendo este um registro anônimo, impossibilitando o pedido 

de complementação dos dados, foi encerrada a manifestação em 

questão. 

46-  O proprietário do terreno foi notificado, para que seja realizada a 

limpeza dentro do prazo estipulado em lei; 

47-  A manifestação foi apurada, as redes sociais do servidor citado 

foram consultadas, não sendo encontradas postagens nesse sentido; 

48-  Foi informado através do Gabinete do Prefeito que a denúncia seria 

apurada, salientando que mesmo que o horário de expediente seja 

corrido de 06 horas, o servidor tem 15 minutos para lanche; 

49-  Foi informado pela Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, 

Transporte e Trânsito que a resolução 600/2016 do CONTRAN 



permite a construção de ondulações transversais dos tipos A e B. 

Assim ambas as ondulações transversais da Avenida Padre Simão 

estão dentro das normas e medidas estabelecidas por este código;  

50-  Conforme resposta da Secretaria Municipal de Educação, a 

servidora citada já foi advertida da necessidade do uso correto do 

uniforme e EPIs. Contudo, foi conversado novamente com a 

servidora que alegou ter alergia dos EPIs. Foi solicitado que a 

mesma procure orientação médica sobre o tecido e calçado que 

poderia utilizar para que com este atestado, se possa providenciar 

uniforme de outro tecido ou então solicitar readaptação do cargo;  

51-  A obra citada na manifestação é o único loteamento ora protocolado 

na Prefeitura e encontra-se em análise no Setor de Engenharia da 

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento; 

52-  A solicitação foi colocada no cronograma da equipe que faz 

manutenção da iluminação pública; 

53-  A denúncia foi apurada, e não se vislumbrou nada que venha ao 

conteúdo que o denunciante tentou realizar, conforme resposta do 

Gabinete; 

54-  Foi realizada tentativa de contato com número desconhecido com a 

equipe da UBS Capitão Décio de Azambuja velho (Posto da Solidão), 

pelo número de telefone: 51. 998657268, onde se obteve sucesso no 

contato, e via watts com tempo de retorno de 06 minutos, ou seja, 

não foi constatado irregularidades no tempo de atendimento. Quanto 

a possibilidade de entrega dos materiais em casa, foi informado que 

não é realizada a dispensação de material desta maneira, sendo 

necessário que familiar ou responsável se desloque até a Unidade 

para retirada do mesmo; 

55-  Foi informado que a cidadã deverá procurar a Unidade de Saúde Dr. 

Valmor Machado, Centro Comunitário, para que possa receber o 

atendimento solicitado. Caso ainda tenha alguma dúvida, poderá 

entrar em contato com o Setor Administrativo da Secretaria de 

Saúde, através do telefone informado. Quanto a situação relatada 

com a servidora, a Equipe afirmou que iria a averiguar e tomar as 

devidas providências. 

 

O Município buscou atender as demandas com agilidade e 

eficiência, priorizando a satisfação do cidadão. Todos os 

setores demonstraram responsabilidade e interesse em resolver 

e responder as demandas da Ouvidoria. 



 
           Fonte da imagem: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm 

 

A imagem acima se refere ao total de manifestações registradas no 

ano de 2022, com um total de 55 (cinquenta e cinco) manifestações, 

duas atendidas fora do prazo inicial, devido ao pedido de 

prorrogação por parte das Secretarias responsáveis pela resposta.  

 

 

 
           Fonte da imagem: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm 
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Logo, verificamos que apenas três (03) pessoas responderam a 

pesquisa de resolutividade, que avalia o nível de satisfação dos 

cidadãos quanto a resolução de suas demandas. As três (03) 

respostas registradas mostraram insatisfações na resolutividade.  

 

 

 
         Fonte da imagem: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm 

 

Na imagem acima, temos o perfil do cidadão, de acordo com os 

dados preenchidos. 
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