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Relatório Técnico nº: 02/2022 

Processo nº: 798231/22 

Principal: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Assunto: 

Análise referente ao atendimento à recomendação de 
Normatização da Lei nº 13.460/2017 no âmbito do  Poder 
Executivo Municipal. 

Auditora: Sonia de Oliveira Leal 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Deliberação que originou o trabalho 

 

Em estrita observância à Ordem de Serviço nº 003/2022 (fls. 31), apresenta-se o 

Relatório Técnico acerca da análise referente ao atendimento às recomendações 

constantes na Nota Técnica nº 02/2021/TCE/MT, a qual dispõe sobre a regulamentação e 

adequação do Município de Várzea Grande em relação à Lei nº 13.460/2017, que por sua 

vez, dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços 

públicos. 

 

1.2. Objetivo da Auditoria 

 

A presente atividade de auditoria teve como objetivo apurar se as disposições 

contidas na Lei nº 13.460/2017 sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos 

usuários dos serviços públicos, foram regulamentadas e implantadas de maneira 

adequada pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 
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1.3. Metodologia utilizada 

Para realização da auditoria, utilizou-se procedimentos de análise documental,  

bem como verificação junto à Ouvidoria Geral, visando averiguar a regulamentação e, 

posterior implantação dos instrumentos previstos na Lei nº 13.460/2017. 

 

2. Fato comunicado na Nota Técnica nº 02/2021 – TCE/MT 

[...] 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 70 c/c o art. 75 da Constituição Federal e pelo art. 47 da Constituição 

Estadual, combinados com o art. 3º da Lei Complementar nº 269, de 29/01/2007, vem, por 

meio desta nota Técnica, firmar os seguintes posicionamentos em face das autoridades 

responsáveis pela implantação da Lei nº 13.460/2017, que estabelece os requisitos de 

proteção aos usuários dos serviços oferecidos pelos órgãos e entidades da administração 

pública: 

 

RECOMENDAR a normatização da Lei nº 13.460/2017 no âmbito dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário Estadual, nos Órgãos independentes Estaduais e nos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, em prazo não superior a 180 dias, disciplinando: 

 

- as atribuições, organização, funcionamento e os procedimentos a serem adotados pela 

Ouvidoria ou Unidade responsável pelo recebimento de manifestações, incluindo a 

obrigatoriedade da publicação de relatório de gestão, nos termos do inciso II do caput do 

art. 14 e 15; 

 

- a publicação de quadro geral dos serviços públicos prestados, com 

periodicidade/atualização mínima anual, especificando os órgãos ou entidades 

responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados 

ou vinculados; 
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- a publicação da Carta de Serviços ao Usuário, contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: serviços oferecidos; requisitos, documentos, formas e informações 

necessárias para acessar o serviço; principais etapas para o processamento do serviço; 

previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; forma de prestação do serviço; 

locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 

serviço (art. 7º, §2º, da Lei Federal nº 13.460/2017). 

A “Carta de Serviços ao Usuário” deverá detalhar, ainda, os compromissos e padrões de 

qualidade do atendimento nos moldes do art. 7º, §3º, da Lei Federal nº 13.460/2017, 

sendo necessária atualização periódica e permanente divulgação em sítio eletrônico do 

órgão ou entidade (art. 7º, §4º, da Lei Federal nº 13.460/2017); 

 
- a avaliação continuada dos serviços prestados, mediante a instituição de pesquisa de 

satisfação a ser realizada, no mínimo, anualmente (art. 23, caput e §1º), devendo o 

resultado da avaliação ser integralmente publicado no sítio do órgão ou entidade, nos 

termos do art. 23, §2º. 

 

DETERMINAR aos líderes das Unidades Centrais de Controle Interno – UCI dos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal que adotem ações pertinentes visando a avaliação da 

implantação da Lei nº 13.460/2017, com relatório de auditoria específico, que deverá ser 

incluído no Plano Anual de Auditoria (PAAI), conforme dispõe o art. 4º, da Resolução 

Normativa nº 19/2018 – TP. 

 

3. Encaminhamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT 

Com base na Nota Técnica nº 02/2021 o TCE/MT emitiu o Ofício Circular nº 2/2022 

em 11 de março de 2022 reiterando sobre o prazo de atendimento à recomendação de 

normatização da Lei 13.460/2017 no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário Estadual, nos Órgãos independentes estaduais e nos Poderes Executivo e 

Legislativo municipal, em prazo não superior a 180 dias (até 05 de abril de 2022). 
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4. Análise da Lei 13.460/2017 e o Papel da Ouvidoria Pública 

Inicialmente, cumpre observar que quando pagamos nossos impostos, entregamos 

ao governo parte do nosso dinheiro, que retorna para nós na forma de obras, escolas, 

hospitais, estradas, benefícios sociais, dentre várias diferentes formas. A principal 

maneira pela qual o Estado nos retorna o dinheiro que entregamos a ele é por meio da 

prestação de serviços públicos, conforme fluxo abaixo: 

 
 

Estes serviços não são favores, são direitos que temos perante o Estado, e é 

nosso dever reclamar sempre que não forem prestados ou forem mal prestados. A Lei de 

Proteção e Defesa do Usuário (Lei nº 13.460/2017) garante ao usuário o recebimento de 

um atendimento respeitoso e cortês, em local acessível, salubre e seguro. Além disso, 

garante que a prestação de serviços observe as seguintes diretrizes:  

 

 presunção de boa-fé do usuário; 

 atendimento  por  ordem  de  chegada, ressalvados  casos  de  urgência  e  

aqueles  em  que  houver possibilidade  de  agendamento,  asseguradas  as  

prioridades legais  às  pessoas  com  deficiência,  aos  idosos,  às gestantes,  às  

lactantes  e  às  pessoas  acompanhadas  por crianças de colo; 

 adequação  entre  meios  e  fins,  vedada  a imposição  de  exigências,  

obrigações,  restrições e  sanções não previstas na legislação 

 igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação; 

 cumprimento  de  prazos  e  normas procedimentais; 
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 definição,  publicidade  e  observância  de horários  e  normas  compatíveis  com  

o  bom  atendimento  ao usuário; 

 adoção  de  medidas  visando  a  proteção  à saúde e a segurança dos usuários; 

 autenticação  de  documentos  pelo  próprio agente  público,  à  vista  dos  

originais  apresentados  pelo usuário,  vedada  a  exigência  de  reconhecimento  

de  firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade; 

 manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas,  acessíveis  e  

adequadas  ao  serviço  e  ao atendimento; 

 eliminação de formalidades e de exigências cujo  custo  econômico  ou  social  

seja  superior  ao  risco envolvido; 

 observância  dos  códigos  de  ética  ou  de conduta  aplicáveis  às  várias  

categorias  de  agentes públicos; 

 aplicação  de  soluções  tecnológicas  que visem  a  simplificar  processos  e  

procedimentos  de atendimento  ao  usuário  e  a  propiciar  melhores  condições 

para o compartilhamento das informações; 

 utilização  de  linguagem  simples  e compreensível,  evitando  o  uso  de  siglas,  

jargões  e estrangeirismos; e 

 vedação  da  exigência  de  nova  prova  sobre fato já comprovado em 

documentação válida apresentada.   

 

A Lei obriga, ainda, que todo órgão ou entidade prestadora de um serviço público 

apresente uma “Carta de Serviços ao Usuário”, na qual explique quais são os serviços 

que estão sob a sua responsabilidade, bem como a forma de prestação, os prazos e os 

padrões de qualidade do atendimento. 

Sempre que o serviço prestado estiver em desacordo com os direitos do usuário e 

com o que o órgão prometeu na sua Carta de Serviços, o usuário deve tomar 

providências para garantir que os seus direitos sejam respeitados. E é na busca pela 

garantia desses direitos que entram em cena as OUVIDORIAS PÚBLICAS. 
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Para garantir esses direitos, os usuários devem se manifestar junto às Ouvidorias 

Públicas dos órgãos prestadores dos serviços, que deverão receber, tratar e cobrar dos 

gestores explicações e medidas de correção para os problemas relatados.  

As Ouvidorias Públicas são instituições que integram a estrutura dos órgãos 

prestadores de serviços, e elas servem para acompanhar a prestação destes serviços, 

zelando pela sua qualidade e pela garantia dos direitos dos usuários. Por isso, cabe a 

elas receber as manifestações dos usuários que acharem que seus direitos estão sendo 

violados, podendo elas exigir respostas do órgão, propor medidas para a defesa dos 

direitos do usuário e mediar situações de conflito entre este e prestador de serviço. 

 
De acordo com a Lei supramencionada, as Ouvidorias Públicas devem exercer as 

seguintes atribuições:  

 promover  a  participação  do  usuário  na administração  pública,  em  cooperação  

com  outras entidades de defesa do usuário; 

 acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade; 

 propor  aperfeiçoamentos  na  prestação  dos serviços; 
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 auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os 

princípios estabelecidos nesta Lei; 

 propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância 

às determinações desta Lei; 

 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 

 promover a adoção de mediação e conciliação entre  o  usuário  e  o  órgão  ou  a  

entidade  pública,  sem prejuízo de outros órgãos competentes.  

 

Além de promover o acolhimento do usuário e de suas manifestações, as 

ouvidorias também deverão produzir relatórios de gestão anuais para propor 

aperfeiçoamentos à gestão. 

 
5. Resultado dos Exames  

A fim de verificar se a Prefeitura Municipal de Várzea Grande cumpriu as 

determinações contidas na Nota Técnica nº 02/2021 o TCE/MT, foram analisadas 4 

(quatro) questões, sobre as quais passa-se à análise abaixo: 

 

 

 

 

 

 
Avaliação de Auditoria: Verificou-se que a Ouvidoria Geral do Município de Várzea 

Grande foi criada pela Lei Complementar nº 3.968 de 12 de dezembro de 2013, a qual 

estabeleceu sua organização, atribuições e competências. Observou-se que pela LC nº 

3.968/2013 a Ouvidoria Geral era ligada diretamente ao Gabinete do Prefeito, devendo o 

Ouvidor Geral reportar-se diretamente ao Prefeito, conforme se observa no art. 5º, XXV. 

 

Questão nº 01: as atribuições, organização, funcionamento e os procedimentos a serem 

adotados pela Ouvidoria ou Unidade responsável pelo recebimento de manifestações, 

incluindo a obrigatoriedade da publicação de relatório de gestão, nos termos do inciso II do 

caput do art. 14 e 15 da Lei 13.460/2017. 
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Art. 5º, XXV reportar-se diretamente ao Prefeito, por meio de 

reuniões mensais e/ou trimestrais de avaliação. 

 

Tal situação foi alterada em 2015, por meio da edição da Lei Complementar nº 4.083 de 

16 de abril de 2015 que reorganizou a Estrutura Básica Administrativa do Poder 

Executivo, pois de acordo com esta norma, a Ouvidoria Geral passou a pertencer à 

estrutura da Controladoria Geral do Município, conforme organograma abaixo: 

 
Posteriormente, foi editado o Decreto nº 80 de 29 de dezembro de 2016 que aprovou o 

Regimento Interno da Controladoria Geral do Município de Várzea Grande. Referido 

decreto dispõe sobre a missão da Ouvidoria (art. 7º), bem como sobre as atribuições 

básicas do cargo de Ouvidor Geral (art.13) e Assistente Técnico (art. 19). 

 

Pois bem, tendo em vista a obrigatoriedade de normatização da Lei nº 13.460/2017 e, 

com base na legislação municipal vigente acerca das competências e organização da 

Ouvidoria Geral, editou-se o Decreto 20 de 01 de abril de 2022 (fls. 32), o qual 

regulamenta a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 

públicos no Município de Várzea Grande. 
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Assim, vejamos os Art. 1º e 2º do referido Decreto, in verbis: 

 

Art. 1º Este Decreto Municipal 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 pela Prefeitura Municipal, conforme disposto na Lei 

Municipal nº 3.968/2013. (grifos nossos) 

Art. 2º O Município deverá assegurar 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 da Lei Nacional 

nº 13.460/2017. (grifos nossos) 

 

As atribuições da Ouvidoria Geral do Município estão previstas no art. 4º e estão em 

conformidade com a legislação municipal vigente, bem como com a Lei Nacional nº 

13.460/2017. 

 

Em relação ao funcionamento e procedimentos da Ouvidoria Geral, pode-se observar que 

estão previstos nos artigos 6º ao 15. Em especial, cita-se o art. 6º o qual traz as formas de 

atendimento que devem ser disponibilizadas ao cidadão: 

 

Art. 6º As Ouvidorias prestarão atendimento pelos seguintes 

canais: internet, sistema informatizado, correspondência, telefone, 

número de discagem gratuita e pessoalmente, devendo nesses 

últimos casos, reduzir a termo as manifestações dos cidadãos. 

Após análise, verificou-se que a Ouvidoria Geral do Município de Várzea Grande atende 

ao disposto nos artigos supramencionados, conforme demonstrado abaixo: 
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Fonte: http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ 
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De acordo com o art 7º, §1º as manifestações deverão ser apresentadas 

preferencialmente em meio eletrônico, por meio de sistema informatizado ou pelo Sistema 

Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (FALA.BR). Constatou-se que a 

Ouvidoria Geral do Município de Várzea Grande utiliza o sistema disponibilizado pelo 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - FALA.BR para receber e 

tratar as manifestações dos cidadãos várzea-grandenses. 

 
   Fonte:https://falabr.cgu.gov.br/publico/MT/varzeagrande 

 

Visando demonstrar as funcionalidades do sistema FALA.BR, efetuou-se registro de uma 

SOLICITAÇÃO, a qual foi recebida pela equipe da Ouvidoria Geral do Município e 

devidamente repassada à Secretaria responsável pelo serviço público: 
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Ademais, a norma ainda dispõe sobre os prazos para atendimento das manifestações, 

bem como o tratamento que deve ser dispensado às mesmas, tudo em conformidade com 

a Lei Nacional nº 13.460/2017.  

 

Prosseguindo, no art. 17 e 18 o Decreto apresenta a organização da Ouvidoria Geral do 

Município. Ressalta-se que nesse quesito foi reproduzida a organização disposta na 

legislação municipal vigente. 

Art. 6º Nos termos da legislação em vigência a estrutura da 

Ouvidoria Geral do Município, junto à Prefeitura Municipal, será 

constituída por: 

I – Ouvidor-Geral; e 

II – Assistentes Técnico  
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Neste ponto, após análise, constatou-se que a Prefeitura Municipal não está observando 

a legislação referente à estrutura, uma vez que dos 3 (três) cargos de assistentes técnico, 

1 (um) está ocupado por servidora que desempenha suas funções na Controladoria Geral, 

enquanto os demais estão ocupados por servidoras que não desempenham suas funções 

na Controladoria Geral do Município, tampouco na Ouvidoria Geral. 

 

Servidora desempenha suas funções na Controladoria Geral 

 
  

Servidoras que não desempenham suas funções na Controladoria Geral, 
 tampouco na Ouvidoria Geral do Município 
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Atualmente, os trabalhos da Ouvidoria Geral são desempenhados por 3 (três) servidores: 

 
Servidor Vínculo Cargo 

Ivanilde Nogueira Ramos Vaz Efetivo/Comissionado Ouvidora Geral 

Ghislaine Gracielli Amorim Teixeira   Estágio Estagiária 

Andrielle Carla da Silva Campos Efetivo Auxiliar de Desenvolvimento 
Econômico e Social 30H1 

 

Ressalta-se que, tendo em vista a demanda de trabalho da Ouvidoria e considerando que 

a Ouvidoria atua como um elo entre a Gestão Municipal e o cidadão, contribuindo assim 

para o fortalecimento da cultura cidadã e para o aprimoramento dos serviços públicos, 

deve receber melhor atenção da Gestão Municipal, a qual deve primar por oferecer todo o 

aparato necessário (físico e de pessoal) para que a Ouvidoria possa desempenhar suas 

funções da forma mais eficiente possível. 

 

Por fim, atenta-se para a obrigatoriedade trazida pela Lei nº 13.460/2017 referente ao 

Relatório de Gestão. O Decreto Municipal nº 20/2022 dispõe sobre o relatório de gestão 

em seu art. 20 e parágrafos. 

Art. 20 A Ouvidoria Geral deverá apresentar mensalmente 

relatório estatístico de atendimento ao cidadão e 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. (grifos nossos) 

 

Nesse quesito, verificou-se que a Ouvidoria atendeu ao disposto na Lei nº 13.460/2017, 

bem como no Decreto nº 20/2022 e disponibilizou o Relatório de Gestão referente ao 

exercício de 2021 no site oficial da Prefeitura. 

 
                                       

1  Lotada na Secretaria Municipal de Governo 



 
 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br 
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - CEP 78125-700. Fone: (65) 3688-8000  

                         
                    Relatório Técnico nº 02.2022/CGM Página 17 de 28 

 
Fonte: http://www.varzeagrande.mt.gov.br/arquivos/20/1898 

 

Recomendação: Recomenda-se à Gestão Municipal que: 

 

 Envide esforços para organizar e melhorar a estrutura física e de pessoal da 

Ouvidoria Geral do Município, tendo em vista que é a entidade responsável por 

fortalecer a comunicação entre a Gestão e os cidadãos várzea-grandenses. 

 
 
 

 
 
 
 

Avaliação de Auditoria: Cumpre destacar, inicialmente, que a obrigatoriedade de 

divulgação de quadro geral de serviços prestados advém da Lei nº 13.460/2017 e, com 

base nesta, o Decreto Municipal nº 20/2022 disciplinou o assunto em seu art. 4º, inciso IX, 

in verbis: 

 

Art. 4º Nos termos da legislação vigente, compete à Ouvidoria 

Geral do Município: 

[...] 

Questão nº 02: Publicação de quadro geral dos serviços públicos prestados, com 

periodicidade/atualização mínima anual, especificando os órgãos ou entidades 

responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados 

ou vinculados; 
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IX – monitorar e avaliar, no mínimo anualmente, a publicação 

de quadro geral dos serviços prestados, especificando os 

órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a 

autoridade administrativa a quem estejam subordinados ou 

vinculados; 

 

De acordo com o artigo supracitado, cabe à Ouvidoria Geral o monitoramento e a 

avaliação do quadro geral dos serviços prestados, sendo das secretarias municipais que 

prestam serviços públicos a responsabilidade pela elaboração deste instrumento de 

transparência. 

Ressalta-se que o objetivo da divulgação do quadro geral de serviços é facilitar o acesso 

do cidadão às informações essenciais de um serviço público, compilando em um único 

instrumento informações como: tipo do serviço público, órgão ou entidade responsável por 

sua prestação, canais de atendimento, autoridade administrativa a quem o serviço esteja 

vinculado, dentre outras informações que se fizerem necessárias. 

 

Visando elucidar melhor a questão acerca de como deve ser elaborado esse quadro, 

apresenta-se abaixo modelo adotado pela Câmara Municipal de Cuiabá: 

 
           Fonte: https://www.camaracuiaba.mt.gov.br 
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Após análise, constatou-se que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande ainda não 

publicou o quadro geral de serviços prestados, dessa forma, está em desacordo com a 

Lei nº 13.460/2017, bem como com o Decreto nº 20/2022. 
 

Recomendação: Recomenda-se a todas as Secretarias e demais entidades que prestam 

serviços públicos que: 

 

 Elabore o seu quadro geral de serviços prestados, de acordo com o modelo 

proposto no presente Relatório (fls. 36) e encaminhe à Ouvidoria Geral para 

avaliação e posterior publicação no sitio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Avaliação de Auditoria: A Carta de Serviços ao Usuário não deve ser confundida com o 

quadro geral de serviços prestados, uma vez que é bem mais detalhada, contendo 

diversas informações que não são exigidas no quadro.  

Com base no art. 7º da Lei nº 13.460/2017, o Decreto 20/2022 atribuiu a competência 

pelo monitoramento e avaliação da carta de serviços ao usuário à Ouvidoria Geral. 

Questão nº 03: Publicação da Carta de Serviços ao Usuário, contendo, no mínimo, as 

seguintes informações: serviços oferecidos; requisitos, documentos, formas e informações 

necessárias para acessar o serviço; principais etapas para o processamento do serviço; 

previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; forma de prestação do serviço; 

locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do 

serviço (art. 7º, §2º, da Lei Federal nº 13.460/2017).  

 

A “Carta de Serviços ao Usuário” deverá detalhar, ainda, os compromissos e padrões de 

qualidade do atendimento nos moldes do art. 7º, §3º, da Lei Federal nº 13.460/2017, sendo 

necessária atualização periódica e permanente divulgação em sítio eletrônico do órgão ou 

entidade (art. 7º, §4º, da Lei Federal nº 13.460/2017); 

 



 
 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br 
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - CEP 78125-700. Fone: (65) 3688-8000  

                         
                    Relatório Técnico nº 02.2022/CGM Página 20 de 28 

Art. 4º Nos termos da legislação vigente, compete à Ouvidoria 

Geral do Município: 

[...] 

X – monitorar e avaliar periodicamente a Carta de Serviços ao 

Usuário dos órgãos e entidades do Município, observando os 

requisitos previstos no art. 7º, da Lei Nacional nº. 13.460/2017; 

 

Observa-se que a responsabilidade pela elaboração da Carta de Serviços ao Usuário 

cabe ao Órgão ou Entidade responsável pela prestação do serviço público. Por sua vez, 

cabe à Ouvidoria Geral o papel de avaliação e monitoramento do instrumento de 

transparência. 

 

Após analise, constatou-se que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande publicou a Carta 

de Serviços ao Usuário em seu sitio eletrônico, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

Fonte: http://www.varzeagrande.mt.gov.br/arquivos 
 
Obs: A carta de Serviços está dentro do Portal de Transparência e não na página da Ouvidoria 

Cidadã. 

 



 
 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br 
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - CEP 78125-700. Fone: (65) 3688-8000  

                         
                    Relatório Técnico nº 02.2022/CGM Página 21 de 28 

 
 

 

Nota-se, porém, que o documento está em desacordo com a Lei nº 13.460/2017, 

carecendo de diversas informações exigidas pela Lei. 

 

Para melhor esclarecimento, seguem as informações exigidas pelo art. 7º da Lei nº 

13.460/2017: 

 
Art. 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 o processamento do serviço; 

IV Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; 

V Forma de prestação do serviço; 

VI Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a 
prestação do serviço. 

 
Art. 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 Prioridade de atendimentos; 

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. 

 
Pode-se observar que a Carta de Serviços ao Usuário é um documento bem detalhado e 

tem por finalidade oferecer ao cidadão todas as orientações necessárias para ele buscar 

os serviços de que necessita. Além disso, a Carta ainda precisa prever requisitos e 

padrões de qualidade definidos pelo Ente Público para a prestação dos seus serviços. 
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De posse das informações, mínimas, que uma Carta de Serviços ao Usuário deve conter, 

apresenta-se a Carta de 2 (duas) Secretarias da Prefeitura Municipal de Várzea Grande: 
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Como se pode observar, as Cartas apresentadas acima se encaixam mais no conceito de 

Quadro Geral de Serviços prestados que no de Carta de Serviços ao Usuário, o que 

demonstra um desacordo com os requisitos impostos pela Lei nº 13.460/2017. 

 

Recomendação: Recomenda-se a todas as Secretarias e demais entidades que prestam 

serviços públicos que: 

 

 Revisem suas Cartas de Serviços ao Usuário, a fim de alinhá-las ao disposto na 

Lei nº 13.460/2017. 

 

Recomendação: Recomenda-se a Ouvidoria Geral que: 

 

 Oriente as Secretarias e demais entidades que prestam serviços públicos na 

elaboração de suas Cartas de Serviços ao Usuário, observando o disposto no art. 

4º, X do Decreto Municipal nº 20/2022. 

 
 
 
 

 
 
 
Avaliação de Auditoria: No tocante à avaliação continuada dos servidos prestados, o art. 

23 da Lei nº 13.460/2017 dispõe da seguinte forma: 

Art. 23 Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta 

Lei deverão avaliar os serviços prestados, nos seguintes 

aspectos: 

I – satisfação do usuário com o serviço prestado; 

II – qualidade do atendimento prestado ao usuário; 

Questão nº 04: Avaliação continuada dos serviços prestados, mediante a instituição de 

pesquisa de satisfação a ser realizada, no mínimo, anualmente (art. 23, caput e §1º), 

devendo o resultado da avaliação ser integralmente publicado no sítio do órgão ou 

entidade, nos termos do art. 23, §2º. 
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III – cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a 

prestação dos serviços; 

IV – quantidade de manifestações de usuários; e 

V – medidas adotadas pela administração pública para 

melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço. 

§1º A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, 

no mínimo, a cada um ano, ou por qualquer outro meio que 

garanta significância estatística aos resultados. 

 

§2º O resultado da avaliação deverá ser integralmente 

publicado no sitio do órgão ou entidade, incluindo o ranking 

das entidades com maior incidência de reclamação dos 

usuários na periodicidade a que se refere o §1º e, servirá de 

subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em 

especial quanto ao cumprimento dos compromissos e dos 

padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de 

Serviços ao Usuário. 

 

Pois bem, com base na Lei nº 13.460/2017 o Decreto Municipal nº 20/2022 dispôs em seu 

art. 21: 

Art. 21 Os órgãos e entidades deverão encaminhar à 

Ouvidoria Geral os dados relativos à avaliação de pesquisa de 

satisfação do usuário, prevista no art. 23 da Lei Nacional nº 

13.460/2017. 

Parágrafo único: Os padrões mínimos para realização da 

pesquisa serão definidos, de maneira uniforme, pela Ouvidoria 

Geral. 

 

Pelo disposto na Lei nº 13.460/2017, bem como no Decreto nº 20/2022, as Secretarias e 

entidades municipais que prestam serviço público devem disponibilizar pesquisa de 

satisfação aos usuários de tais serviços.  
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O § 2º do art. 23 da Lei nº 13.460/2017 assevera que os resultados da pesquisa servirão 

de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao 

cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados 

na Carta de Serviços ao Usuário. Ou seja, a pesquisa servirá de medida para a Prefeitura 

aferir se as secretarias e entidades que prestam serviço público estão cumprindo com os 

compromissos e padrões de qualidade firmados na Carta de Serviços. 

 

Após análise, constatou-se que apenas a Ouvidoria Geral disponibiliza, por meio do 

Sistema FALA.BR, a pesquisa de satisfação dos seus serviços, conforme demonstrativo e 

gráfico extraídos do Relatório de Gestão 2021: 
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                     Fonte: http://www.varzeagrande.mt.gov.br/arquivos 

 

Dessa forma, conclui-se que as demais secretarias/entidades não avaliam a qualidade, 

tampouco o nível de satisfação dos usuários quanto aos serviços públicos por elas 

ofertados. 
 

Recomendação: Recomenda-se à Gestão Municipal sob a orientação da Ouvidoria Geral 

que: 

 

 Elabore uma pesquisa de Satisfação Padrão que deverá ser disponibilizada ao 

cidadão (de maneira simples, objetiva e de fácil acesso), para que este possa 

avaliar os serviços públicos prestados pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 
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6. Quadro Resumo  
 

Questão Recomendação do Controle Interno 

1 Recomenda-se à Gestão Municipal que: envide esforços para organizar e 

melhorar a estrutura física e de pessoal da Ouvidoria Geral do Município, 

tendo em vista que é a entidade responsável por fortalecer a comunicação 

entre a Gestão e os cidadãos várzea-grandenses. 

 

2 Recomenda-se a todas as Secretarias e demais entidades que prestam 

serviços públicos que: elabore o seu quadro geral de serviços prestados, de 

acordo com o modelo proposto no presente Relatório e encaminhe à 

Ouvidoria Geral para avaliação e posterior publicação no sitio eletrônico 

oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

 

3 Recomenda-se a todas as Secretarias e demais entidades que prestam 

serviços públicos que: revisem suas Cartas de Serviços ao Usuário, a fim de 

alinhá-las ao disposto na Lei nº 13.460/2017. 

 

Recomenda-se a Ouvidoria Geral que: oriente as Secretarias e demais 

entidades que prestam serviços públicos na elaboração de suas Cartas de 

Serviços ao Usuário, observando o disposto no art. 4º, X do Decreto 

Municipal nº 20/2022. 
 

4 Recomenda-se à Gestão Municipal sob a orientação da Ouvidoria Geral 

que: elabore uma pesquisa de Satisfação Padrão que deverá ser 

disponibilizada ao cidadão (de maneira simples, objetiva e de fácil acesso), 

para que este possa avaliar os serviços públicos prestados pela Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande. 
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7. Conclusão 

Tendo sido abordados os tópicos necessários à realização da auditoria em relação ao 

atendimento à Recomendação de Normatização da Lei nº 13.460/2017 apresenta-se o 

presente relatório aos responsáveis pela Gestão da Prefeitura Municipal, a fim de que 

através do conhecimento das recomendações realizadas pela equipe de auditoria, 

possam tomar as providências cabíveis com o objetivo de sanar cumprir tais 

recomendações. 

 

Ressalta-se que deve ser elaborado pela Ouvidoria Geral em conjunto com a alta Gestão 

do Município o Plano de Ação no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do 
recebimento do relatório (modelo anexo fls. 37), o qual deve conter todas as ações a 

serem realizadas para atender às recomendações oriundas do presente relatório. O 

referido Plano de Ação deve ser encaminhado à Controladoria Geral, de modo a subsidiar 

o monitoramento da implementação de tais medidas. 

 

 
É o Relatório. 
 

Várzea Grande, 12 de Abril de 2022. 
 

 
 
 
 

Sonia de Oliveira Leal 

Auditora Municipal de Controle Interno 

Matrícula nº 86.840 

 



 

Para confirmar o estado desse documento consulte:

https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar

Código: CS8dDwRFHO

Signatário 1: SONIA DE OLIVEIRA LEAL
Assinado com (Senha) por SONIA DE OLIVEIRA LEAL em 13/04/2022 às 16:28 de Brasília
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2022               Data da Emissão: 16/02/2022 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE AUDITORIA 
 

Nome: Sonia de Oliveira Leal  Auditor Municipal de Controle Interno 
             
        

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 
 

Ouvidoria Geral do Município 
                      

                                                       
 Cidade: Várzea Grande-MT 

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 
 
Estimativa de Prazo: 20 dias  
Inicio: 16/03/2022 
Fim: 05/04/2022 
 
Fato Motivador: Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2022)  Auditoria Especial em 
atendimento ao TCE/MT, que por meio da Nota Técnica n° 02/2021 determinou à 
Controladoria Geral do Município a realização de auditoria para avaliar a implantação da 
Lei n° 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do 
usuário dos serviços públicos da administração pública  Necessidade de 
regulamentação da Lei n° 13.460/2017 no Município até 05/04/2022. 
 
 
Objetivo Específico: Avaliar a regulamentação e adequação do Município de Várzea 
Grande em relação à Lei n° 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e 
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, em 
especial, as recomendações constantes na Nota Técnica n° 02/2021/TCE/MT, com 
conseqüente elaboração de Relatório Técnico a ser enviado no próximo Parecer 
Quadrimestral do Controle Interno, indicando as ações já implementadas pelo Município, 
bem como para os requisitos ainda não atendidos recomendar a elaboração de plano de 
ação para o devido cumprimento. 
 
 
RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO 

 
 
_________________________________ 

Nome: Edson Roberto Silva 
Cargo: Controlador Geral do Município 

CIÊNCIA DO SERVIDOR 

 
 

_____________________________________ 
Sonia de Oliveira Leal 

 
 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br
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QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS 

  
SERVIÇOS 

 
CANAIS DE ATENDIMENTO1 PRAZOS2 AUTORIDADE ADMINISTRATIVA 

RESPONSÁVEL 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

                                       
1 Endereço, telefones, email e horário de atendimento. 
2 Prazo de acordo com a legislação pertinente 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

PLANO DE AÇÃO 
 

PLANO DE AÇÃO Última Revisão:  
 

Objetivo:  

Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT 

ATIVIDADE DE 
CONTROLE 

 CONTROLE 
SUGERIDO AÇÃO RESPONSÁVEL 

PRAZO 
STATUS 

COMENTÁRIOS 
DOS 

RESPONSÁVEIS INÍCIO 
PREVISTO 

TÉRMINO 
PREVISTO 

INÍCIO 
REAL 

TÉRMINO 
REAL 

1 

 

Estrutura 

física e de 

pessoal 

da 

Ouvidoria 

Geral do 

Município 

 

Melhoria da 
estrutura física e 

de pessoal da 
Ouvidoria Geral, 
tendo em vista 

que é a entidade 
responsável por 

disseminar o 
controle social e 

fortalecer a 
comunicação 

entre a Gestão 
Municipal e os 

cidadãos várzea-
grandenses. 

 
Disponibilização 
de um espaço 
amplo o com 
maior 
acessibilidade 
para a 
Ouvidoria 
desenvolver 
seus trabalhos. 
 
 

Gabinete do 
Prefeito        

2 

 

Estrutura 

física e de 

pessoal 

Melhoria da 
estrutura física e 

de pessoal da 
Ouvidoria Geral, 
tendo em vista 

que é a entidade 
responsável por 

 
 Alocação de 
servidores para 
ocupar as 
vagas de 
Assistente 
Técnico 

Gabinete do 
Prefeito           



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

da 

Ouvidoria 

Geral do 

Município 

 

disseminar o 
controle social e 

fortalecer a 
comunicação 

entre a Gestão 
Municipal e os 

cidadãos várzea-
grandenses. 

pertencentes à 
estrutura da 
Ouvidoria Geral 

3                 

4           

 

Várzea Grande, ______ de abril de 2022 

 

Kalil Sarat Baracat de Arruda  
Prefeito Municipal 

 
 

Edson Roberto Silva 
Controlador Geral 

 
 

Ivanilde Nogueira Ramos Vaz 
Ouvidora Geral 

 


