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DECRETO Nº 35382 
 
de 6 de dezembro de 2018  
 
Regulamenta a Estrutura, Organização e 
Funcionamento da Ouvidoria do Município de 
Guarulhos, conforme artigo 159, da Lei Municipal 
nº 7.550, de 19 de abril de 2017, e regulamenta os 
procedimentos das Ouvidorias, conforme Lei 
Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 

 
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE 

GUARULHOS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do 
artigo 63, da Lei Orgânica do Município e o que consta no processo administrativo nº 
41597/2018;  

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo, os 

procedimentos para garantir a participação popular e contribuir para o desenvolvimento e 
fortalecimento da cultura de cidadania e para aprimorar os serviços públicos de ouvidoria 
prestados pelo Poder Executivo, conforme o disposto na Lei Municipal nº 7.550, de 19 de 
abril de 2017. 

Parágrafo único. Sujeitam-se ao disposto nesta norma os órgãos da 
administração direta, as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e de 
economia mista, controladas direta ou indiretamente pelo Município, e as demais 
entidades prestadoras de serviços públicos. 

 
Art. 2º O Município assegurará aos cidadãos o direito de acesso aos 

serviços de ouvidoria, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, 
de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os 
princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº 13.460, de 26 de 
junho de 2017. 

§1º As Secretarias, Coordenadorias, Autarquias, Fundações e 
Empresas Públicas ou de Economia Mista do Município, doravante denominadas órgãos e 
entidades, poderão criar em sua estrutura ouvidorias próprias, desde que autorizados pela 
Controladoria Geral do Município. 

§2º Nos casos em que o órgão ou entidade do Município tiver em sua 
estrutura ouvidoria própria, essa se submeterá às normas previstas no presente Decreto, 
no que couber. 

§3º As ouvidorias previstas no §1o deverão informar à Ouvidoria do 
Município sobre a existência de denúncia envolvendo agentes públicos ocupantes de 
cargos em comissão ou função de confiança, bem como cargos de direção em autarquia, 
fundação e empresa pública ou de economia mista. 

 
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto consideram-se manifestações de 

ouvidoria: 
I - RECLAMAÇÃO: manifestação de desagrado, uma queixa ou crítica 

sobre um serviço prestado, ação ou omissão da administração e/ou do servidor público, 
considerado ineficiente, ineficaz ou não efetivo; e 
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II - DENÚNCIA: comunicação de irregularidades ocorridas no âmbito da 
administração pública ou apontamento de exercício negligente ou abusivo dos ocupantes 
de cargos, empregos e funções públicas, como também infrações disciplinares ou prática 
de atos de corrupção ou improbidade administrativa. 

Parágrafo único. As denúncias devem ser instruídas com 
fundamentação mínima para que possibilite a análise e encaminhamento pela Ouvidoria à 
Corregedoria do Município ou à Corregedoria própria do órgão ou entidade, caso houver: 

I - ELOGIO: demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação 
sobre o serviço recebido ou relativo a pessoas que participaram do serviço/atendimento; 

II - SUGESTÃO: manifestação que apresenta uma idéia ou proposta 
para o aprimoramento dos serviços realizados pela administração pública, ainda que 
associada a uma reclamação específica; e 

III - INFORMAÇÃO: manifestação em que o cidadão requer 
informações de caráter geral sobre serviços e procedimentos da administração pública, 
tais como horários de funcionamento, números de telefone, endereços, dentre outras. 

 
Art. 4º Compete à Ouvidoria do Município: 
I - promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários de 

serviços públicos municipais, nos termos da Lei nº 13.460, de 2017; 
II - receber, analisar e responder manifestações de qualquer cidadão, 

nas formas previstas no artigo 3º, deste Decreto, relativas aos serviços públicos prestados 
pelas Secretarias, Coordenadorias, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas ou de 
Economia Mista do Município; 

III - analisar as denúncias e representações recebidas na Controladoria 
Geral do Município, encaminhando-as, conforme a matéria, às unidades competentes 
para a adoção das medidas cabíveis;  

IV - realizar diligências, oitivas e visitas técnicas nas unidades da 
Administração Pública sempre que necessário para o desenvolvimento de seus trabalhos; 

V - propor a adoção de medidas para o aperfeiçoamento, correção e 
prevenção de falhas e de omissões na prestação do serviço público;  

VI - contribuir com a disseminação das formas de participação popular 
no acompanhamento, fiscalização e aprimoramento da prestação dos serviços públicos;  

VII - exercer a articulação permanente com os diversos órgãos e 
entidades do Município visando à melhora dos serviços públicos e atendimento aos 
cidadãos; 

VIII - exercer ações de mediação e conciliação, bem como outras 
ações para a solução pacífica de conflitos entre usuários de serviços públicos e 
Secretarias, Coordenadorias, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas ou de 
Economia Mista do Município, com a finalidade de ampliar a resolutividade das 
manifestações recebidas e melhorar a efetividade na prestação de serviços públicos. 

IX - demonstrar e avaliar os resultados produzidos, elaborando e 
publicando relatórios das atividades desenvolvidas, capazes de subsidiar a gestão 
pública;  

 
X - sugerir ao Controlador Geral do Município a propositura de medidas 

legislativas ou administrativas, visando à correção de situações de inadequada prestação 
de serviços públicos;  

XI - promover capacitação e treinamento relacionados às atividades de 
ouvidoria;  
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XII - monitorar e orientar a atuação de todas as Ouvidorias do Poder 
Executivo Municipal, identificando e sugerindo padrões de excelência, buscando a 
satisfação do cidadão em relação aos serviços públicos;  

XIII - monitorar e avaliar periodicamente a Carta de Serviços ao 
Usuário dos órgãos e entidades do Município; 

XIV - editar normas relativas às atividades de Ouvidoria; e 
XV - exercer outras atividades afins.  
 
Art. 5º O Ouvidor do Município deverá: 
I - atuar como porta-voz do cidadão, agindo contra quaisquer violações 

de direitos e omissões, respeitando os limites de sua competência ou atribuição;  
II - atender com cortesia e respeito, afastando-se de qualquer 

discriminação ou prejulgamento, firmando suas ações por princípios éticos e 
constitucionais; 

III - manter sigilo a terceiros não envolvidos nas demandas; 
IV - estimular as ações de democracia participativa; e 
V - atuar como coordenador das Ouvidorias dos demais órgãos e 

entidades do Poder Executivo, limitando-se a estabelecer normas gerais procedimentais. 
 
Art. 6º A Ouvidoria prestará atendimento pelos seguintes canais: 

internet, por meio de sistema informatizado; correspondência; telefone, por meio de 
número de discagem gratuita, e pessoalmente, devendo, nesses últimos casos, reduzir a 
termo as manifestações dos cidadãos. 

 
Art. 7o A Ouvidoria deverá receber, analisar e responder às 

manifestações em linguagem simples, clara, concisa e objetiva. 
§1o O Ouvidor não poderá recusar o recebimento de manifestações 

formuladas nos termos desta norma, entretanto poderá determinar o arquivamento, 
mediante despacho fundamentado, devendo comunicar o cidadão, dando-lhe ciência das 
razões do arquivamento. 

§2o Não serão objeto de apreciação pela Ouvidoria pedidos de 
realização de serviço público prestado pelos órgãos ou entidades da Administração 
Pública. 

§3o É vedada a imposição ao usuário de qualquer exigência relativa à 
motivação da manifestação. 

§4o É vedada a cobrança de qualquer valor referente aos 
procedimentos de ouvidoria, ressalvados os custos de reprodução de documentos, mídias 
digitais, postagem e correlatos. 

§5o Está isento de ressarcir os custos a que se referem o parágrafo 
anterior aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento 
próprio ou da família, nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.  

 
Art. 8º A Ouvidoria deverá encaminhar resposta conclusiva ao cidadão 

no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da manifestação, prorrogável por 
igual período, mediante justificativa expressa. 

§1o As Secretarias, Coordenadorias, Autarquias, Fundações e 
Empresas Públicas ou de Economia Mista do Município, responsáveis pelos serviços 
públicos objeto das manifestações, deverão prestar informações à Ouvidoria no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa expressa. 
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§2o Caso não seja possível apresentar resposta conclusiva no prazo 
previsto no parágrafo anterior, deverá ser encaminhada resposta intermediária à 
Ouvidoria, para que seja repassada ao cidadão, informando sobre a análise da demanda, 
encaminhamentos realizados e previsão de encerramento. 

§3o Caso seja constatado que os dados informados pelo cidadão são 
insuficientes para a análise da manifestação, poderá a Ouvidoria solicitar ao cidadão 
complementação das informações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de 
arquivamento. 

§4o O pedido de complementação das informações, tratadas no 
parágrafo anterior, interrompe o prazo previsto do caput deste artigo, que passará a contar 
novamente a partir da resposta do cidadão. 

 
Art. 9o A Ouvidoria assegurará ao cidadão a proteção de sua 

identidade e demais dados qualificativos, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 2011. 
 
Art. 10. As manifestações de autoria desconhecida ou incerta poderão 

ser admitidas quando forem dotadas de razoabilidade mínima e estiverem acompanhadas 
de informações ou de documentos que as tornem verossímeis. 

Parágrafo único Nas hipóteses em que a identidade do usuário for 
essencial à tomada de providências, o usuário será notificado a informar seus dados e 
deverá fazê-lo em 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

 
Art. 11. O elogio recebido será encaminhado ao Departamento de 

Recursos Humanos, para o devido registro, e para o superior hierárquico imediato do 
agente público que prestou o atendimento, que o cientificará, ou ao responsável pela 
prestação do serviço público. 

Parágrafo único. A resposta conclusiva do elogio conterá informação 
sobre o encaminhamento e cientificação ao agente público ou ao responsável pelo serviço 
público prestado e à sua chefia imediata. 

 
Art. 12. A reclamação recebida será encaminhada à autoridade 

responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público. 
Parágrafo único. A resposta conclusiva da reclamação conterá 

informação sobre a decisão administrativa final acerca do caso. 
 
Art. 13. A sugestão recebida será encaminhada à autoridade 

responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público que deverá se 
manifestar acerca da adoção ou não da medida sugerida. 

Parágrafo único. Caso a medida sugerida seja aceita, a decisão 
administrativa final informará acerca da forma e dos prazos de implementação, bem como 
dos mecanismos pelos quais o usuário poderá acompanhar a execução da adoção da 
medida. 

 
Art. 14. A denúncia recebida será tratada caso contenha elementos 

mínimos descritivos da irregularidade ou indícios que permitam concluir pela 
verossimilhança. 

Parágrafo único. Entende-se por conclusiva a resposta que contenha 
informação sobre o seu encaminhamento aos órgãos apuratórios competentes, sobre os 
procedimentos a serem adotados e respectivo número que identifique a denúncia junto ao 
órgão apuratório ou sobre seu arquivamento. 
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Art. 15. Nos casos em que a manifestação encaminhada pelo cidadão 

fizer referência a assunto relacionado a órgão ou entidade da Administração que possuir 
em sua estrutura Ouvidoria ou Corregedoria própria, esta deverá ser encaminhada para 
análise da Ouvidoria ou Corregedoria do órgão ou entidade, ressalvada a atribuição da 
Ouvidoria do Município. 

 
Art. 16. O Ouvidor do Município deverá se reportar diretamente ao 

Controlador Geral do Município e atuar em parceria com os Secretários e Presidentes de 
Autarquias e Fundações a fim de promover a qualidade do serviço, a busca da eficiência 
e da austeridade administrativa. 

 
Art. 17. A Ouvidoria do Município será constituída pelas seguintes 

divisões: 
I - Divisão Administrativa de Atendimento ao Público e Interlocução 

Social; 
II - Divisão Administrativa de Processamento das Demandas, 

Relatórios e Estatísticas; e 
III - Seção de Apoio Administrativo. 
 
Art. 18. Compete à Divisão Administrativa de Atendimento ao Público e 

Interlocução Social: 
I - receber as manifestações de ouvidoria encaminhadas por meio dos 

canais de atendimento formalmente instituídos conforme artigo 6º deste Decreto. 
II - registrar todas as manifestações recepcionadas pela Ouvidoria do 

Município em sistema informatizado, de forma a acompanhar as demandas formuladas 
pelo cidadão; e 

III - informar ao cidadão sobre o andamento do registro recebido por 
meio do sistema informatizado de ouvidoria, bem como as providências adotadas, sempre 
que solicitado. 

 
Art. 19. Compete à Divisão Administrativa de Processamento das 

Demandas, Relatórios e Estatísticas: 
I - realizar a triagem das manifestações dirigidas à Ouvidoria do 

Município. 
II - verificar as condições mínimas de admissibilidade da manifestação; 

registrar a respectiva categoria de sugestão, informação, reclamação, elogio, denúncia, 
ou manifestação livre;  

III - identificar o número de protocolo;  
IV - classificar a manifestação quanto ao pedido;  
V - instruir com os elementos necessários ao estabelecimento de nexo 

causal e consequente processamento da demanda, incluindo realização de oitivas e 
diligências, e, ao final, apresentar relatório; 

VI - encaminhar as manifestações aos órgãos e entidades relacionadas 
às manifestações para que apresentem resposta no prazo previsto neste Decreto; 

VII - acompanhar os protocolos registrados com a finalidade de evitar 
extrapolação de prazos; 

VIII - cientificar o cidadão a respeito da resposta conclusiva ou 
intermediária; e 
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IX - organizar e avaliar todas as manifestações, de forma a instruir os 
mecanismos de controle em relatórios. 

 
Art. 20. Compete à Seção de Apoio Administrativo prestar auxílio ao 

Ouvidor do Município e, eventualmente, às Divisões, no desenvolvimento de suas 
atividades. 

 
Art. 21. A Ouvidoria do Município deverá apresentar anualmente 

relatório de gestão, que deverá consolidar as informações relativas às manifestações 
encaminhadas pelos usuários dos serviços públicos e, com base nelas, apontar as falhas 
e sugerir melhorias. 

§1o O relatório de gestão deverá conter: 
a) Informações quantitativas de caráter geral, como o número de 

atendimentos no período, divididos de acordo com a classificação pertinente; 
b) Dados quantitativos sobre a conclusão das demandas; 
c) Estatísticas relativas à natureza do atendimento ao cidadão, 

conforme o canal/mídia de atendimento; 
d) Estatísticas relativas às pendências dos órgãos e entidades 

municipais em relação às comunicações da Ouvidoria do Município;  
e) Indicadores gerenciais que sintetizem as várias estatísticas de 

desempenho e permitam uma comparação no tempo e entre as Secretarias e 
Coordenadorias, no caso de serviços públicos comuns; e  

f) Informações de caráter qualitativo, quando forem necessárias para 
complementar ou facilitar a interpretação dos dados quantitativos.  

§2o O relatório de gestão será encaminhado ao Controlador Geral do 
Município e disponibilizado no site da Prefeitura. 

§3o O Controlador Geral do Município poderá determinar que o relatório 
seja apresentado e publicado em período menor do que o mencionado no caput deste 
artigo. 

 
Art. 22. Os órgãos e entidades deverão encaminhar à Ouvidoria do 

Município os dados relativos à avaliação de pesquisa de satisfação do usuário, prevista 
no artigo 23, da Lei Federal nº 13.460/2017. 

Parágrafo único. Os padrões mínimos para a realização da pesquisa 
serão definidos, de maneira uniforme, pela Ouvidoria do Município. 

 
Art. 23. As situações de omissão ou conflito aparente de normas e 

atribuições entre as Ouvidorias serão dirimidas pela Ouvidoria do Município. 
 
Art. 24. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas todas as disposições em contrário e expressamente o Decreto 
Municipal nº 20934, de 22 de maio de 2000. 

 
Guarulhos, 6 de dezembro de 2018. 

 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 
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EDMILSON PEREIRA BRUNO 
Controlador Geral do Município 

 
 

Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. 

 
 
 

MAURÍCIO SEGANTIN 
Diretor do Departamento 

 de Relações Administrativas                             
 
 

Publicado no Diário Oficial do Município, em 07 de dezembro de 2018. 
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