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Estrutura da CGU: 



LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017 
Dispõe sobre participação, proteção e 

defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos da administração pública 

Conhecida como: 

• Código de Defesas do Usuário de Serviços Públicos 
• Lei das Ouvidorias  



 Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação. 

 Lei 13.460/2017 – Código de Defesas do Usuário ao Serviço Público.  

 Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).  

 Lei 13.726/2018 – Lei de Desburocratização e Simplificação.  

 

Leis Nacionais 



Gestão Pública 
(Ouvidoria) 

Cidadão  
(usuário de 

serviço público) 

O que se pretende? 

A melhoria da relação governo-

sociedade com transparência das 

ações governamentais, qualificação 

dos serviços públicos  e interações 

baseadas na troca de informações e 

na corresponsabilização das ações. 



LEI Nº 13.460/2017  

I - promover a participação do usuário... em cooperação com 

outras entidades de defesa do usuário  

II - acompanhar a prestação dos serviços (eficiência/eficácia)  

III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços (qualid)  

IV - auxiliar na prevenção e correção dos atos e proced. 

(legalid)  

V - propor a adoção de medidas p/ defesa dos direitos do usuário 

Atribuições precípuas das ouvidorias: 



VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades 

competentes as manifestações, acompanhando o 

tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de 

usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; 

e (mecanismos proativos e reativos – Art.14 inciso I) 

VII - promover a adoção de mediação e conciliação 
entre o usuário e o órgão 

Atribuições precípuas das ouvidorias: 

LEI Nº 13.460/2017  



PAPEL DAS OUVIDORIAS 

PEDAGÓGICO 

PROPOSITIVO RESOLUTIVO 



LEI Nº 13.460/2017 

Art. 2º Para os fins desta Lei, 

consideram-se:  

[...] 

V - manifestações - 

reclamações, denúncias, 

sugestões, elogios e demais 

pronunciamentos de usuários 

que tenham como objeto a 

prestação de serviços públicos e 

a conduta de agentes públicos 

na prestação e fiscalização de 

tais serviços.  



TIPOS DE MANIFESTAÇÃO 

 
 

 

 

 
 

 

 



DENÚNCIA: ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa 

da atuação dos órgãos apuratórios competentes. 

COMUNICAÇÃO (DE IRREGULARIDADE): denúncia anônima, desde que tenha 

elementos mínimos de autoria ou materialidade ou relevância. 

RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público e à 

conduta de agentes públicos na prestação e na fiscalização desse serviço. 

 

SOLICITAÇÃO (DE PROVIDÊNCIAS): pedido para adoção de providências por parte 

dos órgãos e das entidades administração pública. 
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS: NÃO deveria ser manifestação de ouvidoria e sim 

solicitação dirigida diretamente à respectiva Área que presta o serviço público. Esse tipo de 

solicitação somente será manifestação de ouvidoria se o usuário não for atendido adequadamente 

pela área responsável pela prestação do serviço, ou se o ente não tiver um sistema próprio de 

gestão ou uma Carta de Serviços. 

 

SOLICITAÇÃO (DE INFORMAÇÕES): pedido de informações relacionadas à 

transparência, ainda que não mencione a LAI. 

 



SUGESTÃO: apresentação de ideia ou formulação de proposta de 

aprimoramento de serviços públicos prestados por órgãos e entidades da 

administração pública. 

ELOGIO:  demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço 

público oferecido ou o atendimento recebido. 

SIMPLIFLIQUE: reclamações, denúncias e sugestões relativas à 

simplificação de serviços. (obrigatório e com rito próprio somente para a 

esfera Federal – Regulamentação) 

 



Denúncia de cidadão, contra 
mau atendimento de um médico 

no posto de saúde. 



Denúncia de cidadão, contra 
mau atendimento de um médico 

no posto de saúde. 

Reclamação 



Denúncia de cidadão, de que 
seu vizinho mantém um terreno 

baldio sem limpeza, com mato 
alto e água parada. 



Denúncia de cidadão, de que 
seu vizinho mantém um terreno 

baldio sem limpeza, com mato 
alto e água parada. 

Solicitação (Serviços) 



Reclamação de cidadã, de que 
há uma escola em construção na 

sua rua, que está paralizada e 
atrasada, sem limpeza, com 

mato alto e água parade. 



Reclamação de cidadã, de que 
há uma escola em construção na 

sua rua, que está paralizada e 
atrasada, sem limpeza, com 

mato alto e água parade. 
Solicitação 
(Serviços) 

Denúncia 



Denúncia de cidadão, de que 
uma empresa da cidade está 
sonegando impostos porque 

não emite notas fiscais. 



Denúncia de cidadão, de que 
uma empresa da cidade está 
sonegando impostos porque 

não emite notas fiscais. 

Solicitação (Serviços - Fazenda) 



LEI Nº 13.460/2017  (Art. 16) 

 
30 dias (prorrogável de forma 

justificada uma única vez, por igual 

período).  

Prazos máximos das respostas: 
 

 LAI e Ouvidoria: Resposta imediata, se disponível. 

Ao usuário: 

Às solicitações da 

ouvidoria no 

âmbito interno: 
20 dias (prorrogável de forma 

justificada uma única vez, por igual 

período).  



LEI Nº 13.460/2017 

Como 

manifestar?  (Art. 10. § 4º )  

• Por meio eletrônico (internet) 

• Rede sociais 

• Formulários de contato 

• Canal de Ouvidoria e e-SIC 
 

• Correspondência convencional (responder pelo mesmo meio) 
 

• Verbalmente (hipótese em que deverá ser reduzida a termo) 

• Telefone 

• Presencial  



DIMENSÕES DA ATUAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA 



DIMENSÕES DA ATUAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA 

 
VISÃO GERENCIAL 
(EFICIÊNCIA/EFICÁCIA)  

 
DISCIPLINAR E 
DE CONDUTAS 
(PF E PJ, LEGALIDADE, 
IMPESSOALIDADE...) 

CONTROLE DE 
QUALIDADE E EFETIVIDADE 

(FUNCIONA E É BOM 
PARA QUEM PRECISA?) 

DESBUROCRATIZAÇÃO 
AGILIDADE 

(RESPONSIVIDADE) 
 



DENÚNCIAS 



OUVIDORIA: recebe, faz a triagem (elementos mínimos de 

autoria, materialidade ou relevância), arquiva ou encaminha para: 

1. AUDITORIA: temas ligados à Gestão e CI 

2. CORREGEDORIA: temas disciplinares 

3. COMISSÃO DE ÉTICA: temas Código de Ética 
 

As Unidades de Apuração fazem uma Investigação Preliminar 

(pesquisa informal e sigilosa), e se for o caso, propõem a abertura de 

procedimento formal (Auditoria, Sindicância, Pad, Par etc.) 

DENÚNCIAS: Unidades de Apuração 

(A OUVIDORIA NÃO APURA DENÚNCIAS) 



Correição  
e Sanção 

Ouvidoria 

Auditoria e 
Fiscalização 

Fortalec. Normas 
Transparência 

 

A importância da integração entre as 
MACROFUNÇÕES do Controle Interno 

(Controladoria-Geral) 



A proteção da identidade do manifestante é direito do usuário. 

Inciso IV do Art. 6º da Lei 13.460/2017 

A Instrução Normativa OGU/CGU 05/2018 
 

É papel da ouvidoria garantir acesso restrito à identidade e demais informações 

pessoais do autor de manifestação. (informações referentes à identidade do denunciante 

são informações pessoais sensíveis, devendo permanecer restritas por 100 anos (art. 31 da LAI) 

 



Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

Proteger a identidade (informações pessoais) 

do manifestante/solicitante é dever da 

ouvidoria e dos responsáveis pelo SIC. 

Art. 31 da Lei 12.527/2011 

Proteção à identidade do 

manifestante/solicitante da informação  

Proteção ao 

denunciante 
Orienta a adoção de proteção contra todo 

trato injusto às pessoas que denunciem 

ante as autoridades competentes delitos 

de corrupção.  



As interações da ouvidoria com outros setores da instituição para coleta de 

informações, quando necessária, devem ocorrer de forma descaracterizada 

visando o sigilo da denúncia (isso é, a informação de que houve uma denúncia 

é sigilosa até que se finalize o processo de tratamento e/ou apuração). 

 

Ouvidoria NÃO apura 
Denúncias ! 



Quando é necessária a Certificação da identidade 
 
 

Informações  
pessoais sensíveis 

Prova da identidade 
(pessoalmente, 

certificação digital, 
procuração) 

       



 Procedimento de conferência de identidade do manifestante por meio de documento de 
identificação válido ou, na hipótese de manifestação por meio eletrônico, por meio de 
assentamento constante de cadastro público federal (Decreto nº 9.492/2018, art. 3º, VI). 
 

 É medida excepcional, apenas quando a resposta à manifestação implicar o acesso a uma 
informação pessoal própria ou de terceiros.  

Informações 
pessoais 
sensíveis 

Prova da identidade 
(documento de 

identificação válido, 
certificação digital,  

procuração)       

Certificação da identidade 



Em regra, o usuário precisa se identificar. 

A identificação é compreendida como qualquer elemento de 
informação que permita a individualização de pessoa física ou 
jurídica 

Mas a identificação não deve conter exigências que 
inviabilizem sua manifestação. 

A identificação do usuário é informação pessoal (acesso restrito 
a pessoas autorizadas garantido por 100 anos, conforme a LAI) 

Lei nº 13.460/2017, art. 10 Identificação do Requerente 



DIMENSÕES DA ATUAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA 

 
VISÃO GERENCIAL 
(EFICIÊNCIA/EFICÁCIA)  

 
DISCIPLINAR E 
DE CONDUTAS 
(PF E PJ, LEGALIDADE, 
IMPESSOALIDADE...) 

CONTROLE DE 
QUALIDADE E EFETIVIDADE 

(FUNCIONA E É BOM 
PARA QUEM PRECISA?) 

DESBUROCRATIZAÇÃO 
AGILIDADE 

(RESPONSIVIDADE) 
 



OUVIDORIA DE DADOS: 
PROBLEMAS INDIVIDUAIS  SOLUÇÕES COLETIVAS 



Relatório Anual de Gestão  da Ouvidoria será:  

I - encaminhado à autoridade máxima do órgão a que 

pertence a unidade de ouvidoria; e  

II - disponibilizado integralmente na internet.  

Avaliação e acompanhamento da atuação do ouvidor 

pelos conselhos de usuários  

Art. 15 

Art. 18 

LEI Nº 13.460/2017 



LEI Nº 13.460/2017 Arts. 14 e 15 

Relatório de Gestão da Ouvidoria deverá indicar: 

- o número de manifestações recebidas no ano anterior (por tipo*). 

- os motivos (assuntos/pontos*) das manifestações.  

- a análise dos pontos recorrentes. 

- as providências adotadas pelos gestores. 

- apontar falhas e sugerir melhorias para as áreas da gestão. 

* Relatório anual baseado no Plano Anual. 
*sugestão  





Fala.BR – Painel “Resolveu?” CGU 
 

• Ouvidorias/Órgãos Federais: 353 

 

• Ouvidorias/órgãos Estaduais: 318 

• AM, AP, RJ, RR, RN, SC (jan/2020) 

 

• Ouvidorias/Órgãos Municipais: 1.238 (983 cidades) 

• SC: 361 (29% do total nacional) 

• 227 cidades 77% de SC  (21/08) 

 



OUVIDORIAS FEDERAIS 



OUVIDORIAS PREFEITURAS 



OUVIDORIAS PREFEITURAS – EXEMPLOS SC 



OUVIDORIAS PREFEITURAS – EXEMPLOS SC 



OUVIDORIAS CÂMARAS – EXEMPLOS SC 







e-Ouv Sistema de Ouvidorias 
 

 

 

 



Fala.BR – Características 

 

• Versão 4.11.2 

• Não requer instalação – sistema totalmente Web; 

• Sem custos para a o Órgão (hospedado, mantido e atualizado pela OGU); 

• Sistema responsivo – se adapta a plataforma do usuário; 

• Possibilidade de diálogo com o cidadão por meio de respostas intermediárias e 

solicitação de complementação da manifestação; 

• Ambiente de Treinamento (clique aqui); 

• Envio de e-mails de alerta – para usuário e para Ouvidoria; 

• Possibilidade de integração com outros sistemas (via Webservices); 

https://treinamentoouvidorias.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx
https://treinamentoouvidorias.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx
https://treinamentoouvidorias.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx


Fala.BR – Características 

 

• Integração com os Sistemas: SEI, Aplicativos Governamentais e da 

Sociedade Civil, Portal Reclame Aqui, etc.; 

• Relatórios: PDF, DOC, XLS, e Painel de Monitoramento; 

• Pesquisa de satisfação integrada ao e-Ouv; 

• Inteligência assistiva (sugestão de respostas para o usuário e para o 

analista); 

• Encerramento automático por ausência de complementação do 

usuário; 

• Disponibilização das três esferas de poder; 



Fala.BR – Características 
 

• Criação da Esfera Estadual; 

• Os usuários não estão mais 

vinculados a sua Ouvidoria - 

poderão assumir papeis em mais de 

uma Ouvidoria; 

• Um usuário de uma Ouvidora-

geral poderá ter acesso às 

manifestações de Ouvidorias 

subordinadas; 
 



Fala.BR – Características - Para o Cidadão 

 

• Canal único para se manifestar para Ouvidorias Federias, Estaduais e 

Municipais; 

• Possibilita acompanhar o andamento da manifestações (consulta 

andamento, verifica respostas, complementa manifestação, responde 

pesquisa de satisfação); 

• Sistema responsivo (se adapta ao dispositivo do usuário – celular, tablete 

ou computador); 

• Possibilidade de utilização de Cadastro Único do portal Brasil Cidadão; 

• Recebimentos de alertas e resposta de manifestação por e-mail; 

• Chatbot no Facebook para registro de manifestações. 

 



 
 

 

OITO DICAS PARA ANÁLISES E RESPOSTAS: 

• 1o. Reclassificar o Tipo. E classificar o Assunto e Tags. 

• 2o. Segregar em mais de um processos, por Tipo. 

• 3o. Pedir Complementação (Resposta Intermediária). 

• 4o. Parecer do Analista (EMPATIA). 

• 5o. Usar Modelos de Respostas (ROBÔ e-OUV). 

• 6o. Busca de Precedentes. 

• 7o. Proposta de Resposta LINGUAGEM CIDADÃ). 

• 8o. Envio da Resposta (Ouvidoria-Geral). 



DIMENSÕES DA ATUAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA 

 
VISÃO GERENCIAL 
(EFICIÊNCIA/EFICÁCIA)  

 
DISCIPLINAR E 
DE CONDUTAS 
(PF E PJ, LEGALIDADE, 
IMPESSOALIDADE...) 

CONTROLE DE 
QUALIDADE E EFETIVIDADE 

(FUNCIONA E É BOM 
PARA QUEM PRECISA?) 

DESBUROCRATIZAÇÃO 
AGILIDADE 

(RESPONSIVIDADE) 
 



A Carta de Serviços ao Usuário é um documento disponibilizado 
em página ou portal em que a entidade pública insere suas 
informações básicas e lista todos os serviços públicos por ela 
prestados, especificando as etapas, o público-alvo, os locais, 
horários e formas pelas quais os usuários podem ter acesso aos 
serviços.  



Informar sobre os serviços prestados pelo órgão 

ou entidade, as formas de acesso a esses 

serviços e seus compromissos e padrões de 

qualidade de atendimento ao público (Lei nº 

13.460/2017, art. 7º, § 1º). 

Objetivo: 



Funções: 

Informação 

A Carta é um instrumento de informação ao permitir que a 

sociedade conheça os aspectos básicos das entidades públicas, 

assim como os serviços que estas prestam, de forma direta, à 

sociedade ou a parcelas dela. 

Compromisso 

Ao declarar seus serviços e estabelecer padrões de qualidade e 

excelência, a Carta representa um compromisso da entidade 

com a sociedade, aumentando a legitimidade e confiança de 

suas ações. 

Melhoria da 

Gestão 

Ao estabelecer padrões, monitorar e avaliar o resultado dos 

serviços, a Carta se insere na ótica da gestão por resultados e 

contribui para aumentar a eficácia, eficiência e efetividade das 

ações da Administração Pública. 



Lei 13.460/2017, Art. 7o.: 
 
§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações 
claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, 
apresentando, no mínimo, informações relacionadas a:  
 
     I - serviços oferecidos;  
     II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias 
para acessar o serviço;  
     III - principais etapas para processamento do serviço;  
     IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;  
     V - forma de prestação do serviço; e  
     VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual 
manifestação sobre a prestação do serviço. 

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 



Lei 13.460/2017, Art. 7o.: 
 
§ 3º Além das informações descritas no § 2º, a Carta de 
Serviços ao Usuário deverá detalhar os compromissos e padrões 
de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes 
aspectos:  
     I - prioridades de atendimento;  
     II - previsão de tempo de espera para atendimento;  
     III - mecanismos de comunicação com os usuários;  
     IV - procedimentos para receber e responder as manifestações 
dos usuários; e  
     V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do 
andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.  

CARTA DE SERVIÇOS 



A Lei nº 13.460/2017 conceitua usuário como “pessoa física ou jurídica 

que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço 

público” (art. 2º, I). 

A definição abrange situações em que os serviços estão à disposição 

dos usuários, ainda que não utilizados efetivamente. 

Exemplo: Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda que nem todos o 

utilizem, todos cidadãos brasileiros são usuários potenciais do SUS. 

Usuários dos Serviços Públicos 



SERVIÇO 
PÚBLICO 

Atividade 
administrativa 

Prestação 
de bens e 

serviços por 
particulares 

Prestação 
direta de 

bens/serviços 
por 

órgãos/ent. 
públicas  



Exemplo de Fluxo para o serviço de limpeza de terreno quando solicitada pelo proprietário  

Usuário 

Sistema 
do 

Serviço 

Gestor 

Ouvidoria 

Solicit
a a 

limpez
a de 
seu 

terren
o 

Envia 
protoc

olo Inform
a 

deman
da 

Avalia 
deman

da 

Informa 
datas e 
valor do 

atendime
nto 

Emite Guia 
de 

pagamento. 
Envia dados 

para 
agendamen

to e 
pagamento 

Paga a 
guia e 

agenda  
data 

Solicit
a 

execu
ção do 
serviç

o 

Executa o 
serviço e 
registra 

no 
sistema 

Aguarda 
resposta 

Cadast
ra  

Solicit
a 

avaliaç
ão ao 
usuári

o 

Registra 
avaliaçã

o 

Insere 
dados 

nos 
relatóri

os 

Reclama 
que o 

serviço 
não foi 

executado 

Registra a 
manifesta
ção no e-

ouv 
... 



Registra 
manifestação 

Cidadão Ouvidoria 

Analisa 
informações 

recebidas 

Precisa de  

complemento 

Encaminha para a 
unidade envolvida 

Envia resposta 
ao usuário 

com ou sem 
compromisso 

Recebe 
resposta 

Prorroga e 

aguarda 

resposta 

Produz resposta 
e envia para 

Ouvidoria 

Unidade  

envolvida 
Cidadão Ouvidoria 

Ocorreu 
descumprimento 
de compromisso 

Denuncia  
para OGU 

Denúncia 



Reclamação 



Registra 
manifestação 

Cidadão Ouvidoria 

Analisa 
informações 

recebidas 

Precisa de  
complemento 

Encaminha para 
Comitê de 

Desburocratização  

Envia resposta 
ao usuário 

com ou sem 
compromisso 

Recebe 
respost

a 

Prorroga e 
aguarda 
resposta 

Produz relatório  
e envia para 
Ouvidoria 

Comitê de 
Desburocratização  

Cidadão Ouvidoria 

Ocorreu 
descumprimento 
de compromisso 

Denuncia  
para OGU 

Solicitação de Simplificação em sentido estrito 





DIMENSÕES DA ATUAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA 

 
VISÃO GERENCIAL 
(EFICIÊNCIA/EFICÁCIA)  

 
DISCIPLINAR E 
DE CONDUTAS 
(PF E PJ, LEGALIDADE, 
IMPESSOALIDADE...) 

CONTROLE DE 
QUALIDADE E EFETIVIDADE 

(FUNCIONA E É BOM 
PARA QUEM PRECISA?) 

DESBUROCRATIZAÇÃO 
AGILIDADE 

(RESPONSIVIDADE) 
 



Lei nº 13.460/2017  

Diretrizes a serem observadas pelos agentes 
 

Lei nº 13.726/2018 
Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de 
Desburocratização e Simplificação 

  

Desburocratização do Atendimento ao Usuário 

(Decreto 9.094/2017) 

Dispõe sobre a simplificação do atendimento 

prestado aos usuários dos serviços públicos 



Elaboração: 

PASSO 1 – DESCOBRINDO OS SERVIÇOS: 

1. Faça uma listagem de todas as atividades realizadas pela sua instituição;  

2. Entenda quais delas são serviços públicos, e quais não são;  

3. Identifique o passo-a-passo de cada serviço público que você encontrou, desde a 

requisição até a entrega. 



Passo 1 – Descobrindo os Serviços  

Preste especial atenção aos seguintes aspectos:  

 

 Existência de informações claras e bem divulgadas ao potencial 

usuário em relação ao serviço público prestado;  

 Tratamento e respeito ao usuário nos momentos em que ocorre 

contato com a instituição durante o processo de requisição do 

serviço; 

 Higiene, acessibilidade e informações nos locais onde há 

atendimento presencial;  

 Quantidade de vezes que o usuário precisa ter contato com a 

instituição do momento inicial até o recebimento do serviço;  



Passo 1 – Descobrindo os Serviços  

Preste especial atenção aos seguintes aspectos: 

 

 Tempo médio de duração: 

• De cada fase do processo;  

• Do serviço como um todo (momento da requisição até recebimento, 

ou início, do serviço);  

• Entre etapas (de um momento de contato do beneficiário com a 

instituição para o próximo);  

• Tempo médio de espera nas instâncias onde há atendimento 

presencial;  

• Adequação do serviço entregue ao objetivo estabelecido.  

  



Elaboração: 
 
Passo 2 – Descobrindo o que o usuário espera do serviço 
 
 Todo serviço existe para atender uma demanda, uma 

necessidade ou expectativa. O serviço deve ser prestado se 
houver alguém disposto a recebê-lo, caso contrário ele se 
torna inviável ou inútil.  

 

A efetividade de um serviço está diretamente relacionada ao conhecimento de seu 

público-alvo. 

 



Elaboração: 
 
Passo 2 – Descobrindo o que o usuário espera do serviço  

 

Algumas perguntas que você precisa ser capaz de responder para construir uma Carta 

de Serviços de boa qualidade: 

 Quem é o meu público-alvo?  

 Ao final da prestação do serviço, o usuário tem sua necessidade atendida por 

completo ou só parcialmente? Ele sairá satisfeito?  

 O usuário passa por “surpresas” durante o processo de prestação do serviço? Elas 

são boas ou ruins? O que agrada, e o que não agrada ao usuário do serviço?  

 Se houvesse alternativas ao serviço, o usuário o utilizaria novamente?   

 



Elaboração: 
 
Passo 3 – Decidindo os compromissos com a sociedade 
 
A Carta de Serviços ao Usuário deverá detalhar os compromissos 
e padrões de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, 
aos seguintes aspectos (art. 7º, § 2º, da Lei n. 13.460/2017):  
 
I - prioridades de atendimento;  
II - previsão de tempo de espera para atendimento;  
III - mecanismos de comunicação com os usuários;  
IV - procedimentos para receber e responder as manifestações 
dos usuários; e  
V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do 
andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.  
 
  



Elaboração: 
Passo 4 – Elaborando a Carta de Serviços ao Usuário 

 
Principais informações: 
 
 
  



Elaboração: 
 
Passo 5 – Divulgação e Atualização  
 

 A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização 

periódica e de permanente divulgação, mediante publicação em 

sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet (art. 7º, § 4º, da 

Lei n. 13.460/2017). 

 No caso dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, o 

primeiro passo para a divulgação da Carta é seu cadastro no 

Portal de Serviços Públicos (servicos.gov.br).  









A Lei nº 13.460/2017 trouxe a obrigatoriedade, aplicável às 

ouvidorias públicas no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, da condução de pesquisas 

de satisfação dos usuários. 

 A avaliação dos serviços por meio de pesquisa de satisfação 

deve ser  feita, no mínimo, uma vez ao ano. 

Pesquisa de Satisfação 



Meios: 

- Ouvidoria Ativa 

- Pesquisas de opinião 

- Caixa de sugestões 

- Interna e externa 

- On-line ou no papel 

- Evolução histórica 
 

Relatórios Gerenciais: 

- Satisfação em Saúde 

- Educação, Merenda Escolar,  

- Atendimento de Ouvidoria 

- Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) 

Pesquisa de Satisfação 



Avaliação a partir de manifestações de ouvidoria 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO CIDADÃ DE SERVIÇOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROCID 



OUVIDORIA DE DADOS: 

PROBLEMAS INDIVIDUAIS  SOLUÇÕES COLETIVAS 



 

 

 

Programa de Certificação em Ouvidoria  

(Parceria OGU/ENAP) 
 

O processo de certificação é composto por 8 cursos à 
distância com carga horária de 20h cada, somando 160h 
de Formação em Ouvidoria.  
 

A inscrição nos cursos será realizada diretamente pelo 
aluno no site da Enap: www.enap.gov.br 

 

http://www.enap.gov.br/
http://www.enap.gov.br/
http://www.enap.gov.br/
http://www.enap.gov.br/
http://www.enap.gov.br/
http://www.enap.gov.br/
http://www.enap.gov.br/


CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA (PARCERIA CGU/ENAP) 

CURSOS À DISTÂNCIA CARGA-HORÁRIA 

1. Controle Social 20h 

2. Acesso à Informação 20h 

3. Defesa do Usuário e Simplificação 20h 

4. Ética e Serviço Público 20h 

5. Introdução à Gestão de Processos 20h 

6. Gestão em Ouvidoria 20h 

7. Resolução de Conflitos Aplicada ao 

Contexto das Ouvidorias Públicas 

20h 

8. Tratamento de Denúncias em 

Ouvidoria 

20h 

  160h 



Próximos Cursos Presenciais gratuitos:  

Atendimento em Ouvidoria (24 a 26 de setembro) 

Tratamento de Denúncias (26 a 28 de novembro) 

(Carga de 20h, no Auditório do TCE/SC, em Florianópolis) 

Inscrições: https://ead.cgu.gov.br  

https://ead.cgu.gov.br/


“Pense globalmente. Aja localmente.” 
René Jules Dubos 

(Escritor, biólogo e ambientalista francês) 

 
 

rodrigo.silva@cgu.gov.br 

OBRIGADO! 

cguonline 

cguonline 

cguoficial 

Controladoria-Geral da União  

Superintendência Regional da CGU em Santa Catarina 

Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção – NAOP/CGU-R/SC 

 


