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Carta de Serviços 

  

  

A Carta de Serviço ao Usuário tem por objetivo informar os cidadãos sobre os serviços 

prestados pela Ouvidoria Municipal, as formas de acesso a esses serviços, bem como, 

seu compromisso com a qualidade de atendimento. 

  

O QUE É A OUVIDORIA MUNICIPAL? 

A Ouvidoria Municipal é um canal de comunicação entre o cidadão e a administração.  

A Ouvidoria foi instituída em âmbito Municipal pela Lei nº 4.529 de 25 de Junho de 

2019, posteriormente revogada e alterada pela Lei Municipal nº 4.601, de 03/12/2019. 

De acordo com a Lei nº13.460 de 26de junho de 2017, e institui a Ouvidoria Geral do 

Poder Executivo. 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

A Ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, que podem ser solicitações, 

reclamações, sugestões, denúncias ou elogios e, encaminha à Secretaria competente ou 

ao responsável pela informação, que responderá no prazo legal. 

  

AS MANIFESTAÇÕES SE CLASSIFICAM COMO: 

Sugestão: através da sugestão você pode propor alguma ideia ou a formulação de 

proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública 

Municipal. 

Elogio: através do elogio você pode demonstrar sua satisfação com algum serviço que 

foi prestado ou com o atendimento. 

Solicitação: esta solicitação é o requerimento de adoção de alguma providência por 

parte da Administração. 

Reclamação: meio em que você pode demonstrar sua insatisfação relativa a serviço 

público. 

Denúncia: comunicação sobre ato ilícito, que deve ser encaminhado aos órgãos de 

controle interno ou externo para resolução. 

 

QUAIS DADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAR SUA MANIFESTAÇÃO: 

As manifestações poderão ser apresentadas por meio dos seguintes canais de 

comunicação: 
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Por meio de formulário eletrônico, disponível no site: www.pmseberi.com.br; 

Por correspondência convencional; 

No centro administrativo, através de atendimento presencial exclusivo; 

Por telefone no numero 055 37461122 

Observação: A manifestação feita verbalmente será, imediatamente, reduzida a termo. 

  

ETAPAS PARA O PROCESSAMENTO DA MANIFESTAÇÃO: 

 Recebida a manifestação, a ouvidoria devera realizar uma analise previa e, caso 

necessário , no prazo de cinco dias, encaminha-la as áreas responsáveis para 

providencias. 

A ouvidoria devera elaborar e apresentar resposta conclusiva as manifestações recebidas 

no prazo de ate trinta dias contados do recebimento, prorrogável de forma justificada, 

uma única vez, por igual período. 

 

 CONSULTE A SUA MANIFESTAÇÃO: 

Se você realizou sua manifestação pessoalmente ou por e-mail, pode entrar em contato 

direto com a Ouvidoria ou aguardar o prazo para resposta. 

 

 TEMPO DE ESPERA NO ATENDIMENTO: 

O atendimento se dará de forma imediata. No caso de haver mais pessoas para 

atendimento, será observada a ordem de chegada. 

 

PRIORIDADES NO ATENDIMENTO 

Será proporcionado atendimento prioritário aos idosos (maiores de 60 anos), as 

gestantes e às pessoas com deficiência. 

   

DÚVIDAS ENTREM EM CONTATO: 

Ouvidoria: (55) 37461122.  

E-mail: ouvidoria@pmseberi.com.br 

  

 


