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A implantação das ouvidorias municipais como um dos instrumentos de controle social: 
o caso dos municípios de Soledade, Tio Hugo e Itapuca/RS 

 

RESUMO 

O tema escolhido para esse estudo trata-se das implantações de ouvidorias municipais, a fim 
de ampliar a transparência e estabelecer um vínculo entre poder publico e cidadão. A base 
teórica consiste em estabelecer que a Ouvidoria se constitui num canal de comunicação 
colocado à disposição do cidadão, para denúncias, irregularidades, fraudes, críticas, sugestões, 
informações sobre atos de agentes públicos, ou sobre os serviços por ele prestados na esfera 
governamental. O objetivo geral consiste em avaliar se nos municípios de Soledade, Tio Hugo 
e Itapuca/RS a implantação das ouvidorias municipais está sendo utilizada como instrumento 
de controle social. A metodologia empregada no estudo é descritiva, com uma abordagem 
bibliográfica e de cunho qualitativo, sendo o procedimento de levantamento realizado nos 
municípios pertencentes ao Corede Produção e especialmente na Região AMASBI e que são 
os únicos locais já com ouvidoria implementada por lei. As principais evidências indicam a 
relevância da criação desse setor pois contribui para a transparência e a interlocução entre o 
poder público e a sociedade, identificando assim a ação social realizada pelo cidadão, mesmo 
que os locais estudados  tenham sistematizado tais atividades de forma simples, com 
servidores estatutários, onde os usuários ainda não são informados do resultado gerado com 
sua denúncia ou reclamação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As constantes mudanças ocorridas na administração pública, atualmente, exigem dos 
diversos profissionais em especial os da contabilidade, uma atuação mais gerencial, 
auxiliando a alta administração com informações contábeis para a tomada de decisões.  

Conforme o Art 83, da Lei Federal n° 4320/64 a Contabilidade Pública, como ramo de 
contabilidade geral, tem por objetivo evidenciar “perante a fazenda publica a situação de 
todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou 
guardem bens a elas pertencentes ou confiados”. 

 Em tempos atuais, a escassez de recursos e a cobrança cada vez maior da sociedade 
reforçam a necessidade de um efetivo controle sobre os bens e recursos confiados aos gestores 
públicos. Para preencher a lacuna existente, faz-se necessária a atuação eficaz de um controle 
interno, visando orientar o gestor público sobre a melhor forma de aplicação dos recursos 
disponíveis, em conformidade com todas as exigências legais. 

 Um dos objetivos essenciais da moderna Administração Pública é o estímulo a 
transparência, orientado pela missão em promover cada vez mais a transparência dos gastos 
públicos, o Governo Federal tem atuado firmemente no sentido de incentivar o controle social 
para que as práticas da Administração Pública sejam pautadas pela legalidade e pela ética.  

 Para isso, é oferecido aos cidadãos as páginas de Transparência Pública, onde estas 
objetivam apresentar os dados referentes aos atos realizados por todos os órgãos e entidades 
da Administração Direta e Indireta do Governo Federal. 

 A Ouvidoria é mais um canal de comunicação colocado à disposição do cidadão, para 
comunicação de denúncias, irregularidades, fraudes, críticas, sugestões, informações sobre 
atos de agentes públicos, ou sobre os serviços por ele prestados na esfera governamental. 

 Neste sentido, tendo a comunicação como aliada, a Ouvidoria trata as questões 
abrangendo, em especial, o correto uso dos bens, valores e recursos públicos, bem como a 
conformidade legal a ser observada nos procedimentos licitatórios, concursos públicos e 
demais atividades. A Ouvidoria exerce, portanto, o papel de mediadora e facilitadora entre o 
cidadão e a Administração Pública, procurando sempre promover uma relação equilibrada e 
transparente, baseadas no respeito e na ética. 

 É sua missão primordial, ouvir, recepcionar e encaminhar as demandas, bem como 
esclarecer dúvidas sobre as atividades da Administração Pública, encaminhando, quando for o 
caso, para os respectivos Poderes e órgãos os atendimentos relacionados às suas respectivas 
competências. 

 A Ouvidoria recebe e registra demandas que após analisá-las, encaminha-as às áreas 
responsáveis. Ao realizar estas tarefas, a Ouvidoria poderá, conforme prerrogativa estatuída 
em regulamento próprio, no curso da averiguação, requisitar documentos e informações aos 
órgãos jurisdicionados, bem como fixar prazo para justificativa, assegurando ao demandante 
que o sigilo seja mantido e a identidade da pessoa que forneceu a informação preservada.  

 Assim, a questão de pesquisa deste estudo consiste em levantar o seguinte: A 
implantação das ouvidorias nos municípios de Soledade, Tio Hugo e Itapuca/RS está 
atendendo as prerrogativas de exercício do controle social? O objetivo geral do estudo é 
avaliar como os municípios que detém a implantação das ouvidorias municipais utilizam-na 
como instrumento de controle social, desdobrando-se nos objetivos específicos que consistem 
em levantar sobre o processo de implantação de Ouvidorias nestes municípios; descrever as 
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atribuições legais para esta implantação seja feita de acordo com a lei; identificar os recursos 
e competências para instalação destas ouvidorias nos municípios selecionados. 

Justifica-se este estudo em virtude da necessidade do conhecimento sobre mecanismos 
de transparência e comunicação dos municípios de Soledade, Tio Hugo e Itapuca a fim de 
verificar como se dá o processo de utilização das ouvidorias e como isso está contribuindo 
para o processo de controle social. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta o referencial teórico iniciando pelo o controle interno e seu 
núcleo, o sistema do controle interno na Administração, as atribuições e competências do 
controle social e as ouvidorias como instrumento de controle social. 

 

2.1 O controle interno, o sistema de controle interno e o núcleo do sistema de controle 
interno 

 De acordo com Slomski (2003, p 30) “O controle Interno nas entidades de direito 
público, ressalvadas as competências dos tribunais de contas ou órgãos equivalentes, a tomada 
de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos, é realizado ou 
superintendido pelos serviços de contabilidade”. 

 Os controles internos dos Municípios já estavam contemplados na Lei nº 4320/1964 
que recebeu novo enfoque com a exigência constitucional prevista no artigo 31 da 
Constituição Federal/88. A partir de então, o exercício do controle passou a ter outra 
abrangência, onde os resultados que refletem a execução orçamentária passaram a representar 
também a qualidade da administração dos recursos, de forma a atender os princípios de 
eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na aplicação do erário público. 

 O controle interno é um instrumento de vital importância para a execução do trabalho 
de auditoria, uma vez que o auditor mensura os riscos de auditoria em conformidade com a 
qualidade e profundidade dos controles internos, sendo os mesmos são parte integrante de 
todas as atividades da empresa, que detém todas as informações inerentes as operações e estas 
são de relevante importância para o auditor, por constituírem a base do conteúdo das 
demonstrações contábeis, principal instrumento de trabalho da auditoria. 

Conforme Almeida (2003, p. 63) “Um bom sistema de controle interno funciona como 
uma peneira na detectação dos erros ou irregularidades”. O mesmo ainda descreve que “Não 
adianta a empresa ter um bom sistema de controle interno sem que alguém verifique 
periodicamente se os funcionários estão cumprindo o que foi determinado no sistema, ou se o 
sistema não deveria ser adaptado às novas circunstâncias”. 

 Para que o sistema de controle interno funcione de uma maneira legalmente correta, é muito 
importante que tenha servidores qualificados na administração pública, no geral, para auxiliar na 
tomada de decisões do gestor.  

Na concepção de Attie (1998, p.115) “o controle interno é parte integrante de cada 
segmento da organização e cada procedimento corresponde a uma parte do conjunto do 
controle interno.” 

 Na concepção de Cruz e Clock (2003) o ato de controlar está diretamente ligado ao ato 
de planejar e visa garantir que, através da aplicação dos recursos disponíveis, algum resultado 
seja obtido. No caso da área pública, dentre os resultados a serem obtidos com os 
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procedimentos de controle, busca-se, especialmente, a garantia de que os aspectos legais estão 
sendo observados. 

 Os mesmos autores comparam o conjunto de procedimentos de controle praticado 
internamente em qualquer organização com aqueles em que as pessoas exercem em sua vida 
pessoal. Eles lembram que a regra aborda na iniciativa privada tudo pode ser feito desde que 
não caracterize descumprimento à lei, na administração pública deve ser feito tudo o que a lei 
determina, exigindo-se, neste caso, a implementação de controles mais rigorosos e 
sofisticados. 

 Dentre os vários conceitos existentes na literatura especializada, destaca-se aquele 
enunciado pelo Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados, relatado por Attie (1998, p. 52), que acabou tornando-se referência 
internacional quanto ao controle interno, pois “compreende o plano de organização e todos os 
métodos e medidas adotadas na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e 
fidelidade dos dados contábeis, desenvolver a eficácia nas operações e estimular o seguimento 
das políticas executivas prescritas.” 

Dessa forma, o controle interno é exercido pela conjugação da estrutura organizacional 
com os mecanismos de controle estabelecidos pela administração, incluindo as normas 
internas que definem responsabilidades pelas tarefas, rotinas de trabalho e procedimentos para 
revisão, aprovação e registro das operações. 

 Nesse contexto, o plano de organização deve prever uma segregação apropriada das 
responsabilidades funcionais. O controle interno deve além de salvaguardar os bens e recursos 
públicos, avaliar e promover a eficiência operacional. Para tal, é necessário que existam 
políticas administrativas claramente definidas e que estas sejam cumpridas assim como 
devem os sistemas de informações contábeis, operacionais e gerenciais serem eficientes e 
confiáveis, sendo estes aspectos igualmente objeto de controle interno, além do fiel 
cumprimento à legislação (ATTIE,1992, p. 197). 

 As atividades desenvolvidas pela administração pública municipal devem ser 
devidamente controladas, ou seja, o controle interno de um município deve ser exercido por 
todos aqueles que respondem pelas diversas operações, em especial os que têm funções de 
comando. 

 Assim, cabe ao setor de recursos humanos, por exemplo, o exercício do controle sobre 
a observância das normas gerais que regulam a administração de pessoal, já nos setores de 
licitações e compras, controle patrimonial e de frota, serviços de apoio, respondem pela 
observância das normas e da legislação respectiva, assim por diante. A área da contabilidade, 
por deter o registro contábil de todos os bens, das receitas, dos investimentos e das despesas 
da entidade pública, assume um papel de destaque no contexto do controle interno. 

Segundo Cruz e Glock definem que: O termo sistema é um conjunto de ações que, 
coordenadas, concorrem para determinado fim. Ora, os diversos controles exercidos no dia-a-
dia de uma organização destinam-se a assegurar a salvaguarda dos ativos, a eficiência 
operacional, o cumprimento das normas legais e regulamentares (2003, p.25). 

 Entende-se que estas atividades de controle exercidas em uma estrutura organizacional 
podem ser chamadas de Sistema de Controle Interno e que estas atividades devem ocorrer de 
forma coordenada, orientada e supervisionada, pressupondo-se, então, a existência de um 
núcleo do Sistema de Controle Interno.  

 A Constituição Federal/1988 refere-se ao Sistema de Controle Interno definindo-lhe 
atribuições e valorizando o controle interno já existente nas organizações públicas estatais. 
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Adicionalmente, com as atribuições que lhe foram impostas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei 101/2000, art.59), torna-se necessária a institucionalização deste sistema, mediante 
lei que disponha sobre seu funcionamento e autorize a criação de seu órgão central. 

 Em se tratando de municípios, independentemente de seu porte, deverá ser criada uma 
unidade na estrutura organizacional ou, ao menos, um cargo que assuma a atividade de 
coordenação e avaliação do Sistema de Controle Interno, como serviço de apoio à 
administração. 

 

2.2 As atribuições e competências do controle externo 

 As atividades de controle interno, existentes na organização, necessitam serem 
agrupadas segundo sua relevância, abrangência e características, devendo ficar claramente 
definidas as atribuições e competências, tanto na unidade central do sistema, como de cada 
setor da administração. 

 As atividades devem formalmente ser estabelecidas, de forma que todos saibam quem 
faz o que, e quem responde por que, em termos de controles internos. O ato que disciplinará o 
funcionamento do sistema deve deixar claro que o controle interno do município será 
exercido por toda a organização, sob a coordenação e supervisão do núcleo do Sistema de 
Controle Interno (CRUZ; GLOCK, 2003). 

 Entende-se que em se tratando de Administração Pública, suas ações devem assegurar 
que no município sejam observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, ainda, que os atos sejam exercidos no interesse público com absoluta 
transparência, buscando-se sempre a economicidade na aplicação dos recursos. 

 Conforme Andrade (2002, p. 34), em razão do exercício das competências 
constitucionais, ao Tribunal de Contas do Estado compete: 

• julgar as contas dos gestores e as contas dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos; 

• Verificar se os atos de admissão de pessoal foram executados conforme legislação 
vigente; 

• Realizar auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Poder Legislativo; 

• Determinar se necessário, correção de atos e contratos efetuados com irregularidades e 
ilegalidade; 

• Fiscalizar as aplicações de renúncia de receitas; 

• Investigar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação 
ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades. 

 Além dessas competências, Andrade (2002, p. 34) diz que são atribuídas aos Tribunais 
de Contas também competências legais, pelas quais destacam-se: 

• Decidir sobre consulta formulada por autoridade competente acerca de dúvida na 
aplicação de dispositivos legais ou regulamentares concernentes a matéria de 
competência do tribunal; 

• Exercer o controle da legalidade e legitimidade dos bens e rendas de autoridades e 
serviços públicos; 
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• Apreciar representações apresentadas por licitante, por contrato, pessoa física ou 
jurídica, acerca de irregularidades na aplicação de lei de licitações e contratos. 

 A população e os demais usuários da contabilidade pública necessitam de maior 
transparência na divulgação das transações governamentais e mais informações geradas pela 
contabilidade pública, e que seus demonstrativos sejam elaborados de modo a facilitar a 
adequada interpretação dos fenômenos patrimoniais, o acompanhamento do processo 
orçamentário e a análise dos resultados econômicos. 

 Para Andrade (2002, p. 29) “controle é a aplicação dos métodos de acompanhamento e 
fiscalização dos atos, fatos e das demonstrações oriundas destes, buscando o aperfeiçoamento 
e a integridade da entidade. Sistemática de alinhamento do processo em relação ao fim 
pretendido”. 

 A classe contábil procura evoluir no sentido de padronizar os critérios contábeis para 
que haja um modelo único de controle dentro da área pública em todo o País, para que se 
torne cada vez mais uniforme e padronizada. 

  

2.3 Controle Social  

  O Controle Social é resumidamente a participação do cidadão na gestão pública, com 
a fiscalização e monitoramento nas ações dos gestores e é um mecanismo que ajuda muito no 
fortalecimento da Cidadania. 

 As idéias de participação e controle social estão relacionadas: participação na gestão 
pública, os cidadãos podem intervir na tomada da decisão dos gestores, orientando a 
Administração para que adote medidas que realmente atendam somente ao interesse de todos 
e, ao mesmo tempo, podem exercer controle sobre a ação do Estado, exigindo que o gestor 
público preste contas de sua atuação. 

 A participação contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela 
Constituição Federal, permitindo que os cidadãos fiscalizem de forma permanente a aplicação 
dos recursos públicos. A transparência e a participação são de extrema importância para que 
de fato aconteça o controle Social. Assim os gestores públicos viabilizam condições 
necessárias para que o controle social seja realizado, por qualquer cidadão que tenha interesse 
e queira exercer sua cidadania. 

  É de fundamental importância que cada cidadão assuma essa tarefa de participar da 
gestão pública e exercer efetivamente o controle social do gasto do dinheiro público. 

 Ainda, sob essa ótica, é dever dos municípios, informar a população, com clareza, 
sobre como é gasto o dinheiro público. Por isso, os gestores devem prestar contas à população 
e publicar suas contas de forma simples em local visível e de fácil acesso para todos os 
cidadãos. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 48 e 49, deve-se, ainda, 
incentivar a participação popular na discussão de planos e orçamentos, cabendo ao cidadão, 
fiscalizar se tudo isso está sendo feito. 

 De acordo com o art. 2º, Lei nº 9.452/1997, a prefeitura deve comunicar por escrito 
aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no 
município quando se der ingresso de recursos federais em um prazo máximo de dois dias 
úteis. Caso esses deveres não estejam sendo cumpridos, o cidadão poderá acionar a Câmara 
Municipal de Vereadores que tem a obrigação de fiscalizar o executivo. 
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 Os órgãos federais também devem comunicar às câmaras municipais as verbas 
transferidas aos municípios. Contribuindo com esse aperfeiçoamento foi publicada, em 27 de 
maio de 2009, a Lei Complementar nº 131, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal no que 
se refere à transparência pública, especialmente ao determinar a disponibilização de 
informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

Essa Lei estabelece que todos os gastos e receitas públicos deverão ser divulgados em 
meios eletrônicos. Nesse sentido, os municípios com mais de 100 mil habitantes, bem como 
órgãos estaduais e federais, têm o prazo de um ano para se adequarem à nova norma.  

No Brasil, devido às suas dimensões e à complexidade político-social dos mais de 
cinco mil municípios existentes, é indispensável o fomento permanente à participação social, 
a fim de que os cidadãos possam tomar parte no controle dos gastos públicos e colaborar, 
assim, com a gestão pública. 

A transparência pública é um tema que vem ganhando destaque nos cenários nacional 
e internacional, isso também porque permite o controle social, constituindo de fato um 
mecanismo de capacitação do cidadão e fortalecimento da gestão pública. 

 

3 METODOLOGIA 

 A metodologia é o estudo ou a ciência do caminho, pretendendo que este seja uma 
trilha racional a fim de facilitar o conhecimento de um determinado tema ou assunto. A 
expressão método científico é usada para designar a estrutura da parte do processo de 
conhecimento em que são elaboradas e testadas hipóteses que dizem respeito à ciência, 
buscando caminhos para resolver os problemas encontrados pelo estudo (CERVO, 
BERVIAN, 2005).  

 Este trabalho foi desenvolvido por pesquisa bibliográfica, a qual se efetua tentando-se 
resolver um problema e adquirir conhecimentos a partir de informações teóricas publicadas 
em documentos (BARROS; LEHFELD, 2000, p.70), bem como pesquisa qualitativa por 
buscar levantar os dados por questionário com o entendimento dos respondentes sob o objeto 
estudado. Quanto ao objetivo geral, a pesquisa é caracterizada como descritiva, pois este tipo 
de pesquisa observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los 
(CERVO, BERVIAN, 2005, p.66). 

 De acordo com Cervo e Bervian (2005) esta pesquisa se enquadra na modalidade de 
levantamento, que é a pesquisa sobre um grupo de municípios selecionados para buscar 
resposta ao objeto estudado, de cunho qualitativo. 

 A pesquisa compreende como população os municípios gaúchos de Soledade, Tio 
Hugo e Itapuca, os quais fazem parte da Região Amasbi que abrange 13 locais. 

 Os dados do trabalho foram coletados através de questionário enviado às pessoas 
responsáveis e envolvidas com o assunto abordado, no caso, os respondentes foram os chefes 
de gabinete, uma vez que as ouvidorias estão são a administração do Gabinete do Prefeito. O 
questionário é composto por questões fechadas com propósito de ser mais objetivas, com 
questões relativas à caracterização do lugar e sobre a proposta de implantação das ouvidorias 
municipais como um dos instrumentos de controle. 

 Dessa forma, os questionários enviados no período de março a junho/2014 se dividiam 
em dois blocos, o primeiro que tratava de conhecimento das estruturas de ouvidorias e o 
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segundo bloco foram feitas perguntas relacionadas a importância da implantações de 
Ouvidorias nos locais selecionados.  

Uma vez obtidos os dados e obtidos os resultados, o passo seguinte é a análise e 
interpretação dos mesmos, constituindo-se ambas no núcleo central da pesquisa (MARCONI; 
LAKATOS, 1996, p. 31). 

  

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 Nesta seção constam a caracterização dos locais estudados e a coleta e análise das 
respostas dos questionários. 

 

4.1 Caracterização dos locais estudados 

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES) foram criados por ini-
ciativa do Governo do estado, durante a administração Collares (1991-1994) formalizados 
pela Lei nº 10.283, de 17/10/1994, com a finalidade de constituírem-se em canais de 
comunicação entre os segmentos organizados da sociedade das regiões, e deles com a 
Administração Estadual, para possibilitar a participação da comunidade na formulação e na 
implementação de iniciativas de promoção do desenvolvimento. 

Os Conselhos Regionais têm por objetivos (FAMURS, 2014): 

I - Formular e executar estratégias, consolidando-as em planos estratégicos de 
desenvolvimento regional; 

II - Avançar a participação social e cidadã, combinando múltiplas formas de 
democracia direta com representação pública; 

III - Constituir-se em instância de regionalização das estratégias e das ações do 
Executivo, Legislativo e Judiciário do Rio Grande do Sul, conforme estabelece a 
Constituição do estado; 

IV - Avançar na construção de espaços públicos de controle social dos mercados e dos 
mais diversos aparelhos do estado; 

V - Conquistar e estimular a crescente participação social e cidadã na definição dos 
rumos do processo de desenvolvimento; 

VI - Intensificar o processo de construção de uma organização social pró-
desenvolvimento regional; 

VII - Difundir a filosofia e a prática de se pensar e fazer o desenvolvimento em 
parceria. 

O Corede Regional de Desenvolvimento do Alto da Serra do Botucaraí foi 
regulamentado em 26 de março de 2004 pelo Decreto 42.986, porém, no dia 14 de junho de 
2002, os prefeitos da região, reuniram-se para definir a primeira diretoria executiva que 
seguiram lutando para sua formatação legal, tendo como princípio a ação e atuação e a 
construção de canais de comunicação entre os segmentos organizados da sociedade regional, 
possibilitando a participação da comunidade na formulação e implementação de iniciativas do 
desenvolvimento, defendendo interesses regionais. Nele se encontram os municípios 
selecionados na amostra, por serem os únicos a terem a ouvidoria implantada até o momento 
desta pesquisa. 



10 

 

Com isso, os municípios selecionados, fazem parte desse Corede e especialmente 
encontrados na Região Amasbi, sendo os únicos que dispõe até esta pesquisa as Ouvidorias 
implantadas. O município de Soledade se constitui com uma população de 31.150 habitantes. 
Já Tio Hugo, o mais recente inaugurado, está organizado com 2.874 habitantes e Itapuca 
dimensionada com 2.352 pessoas (FAMURS, 2014).  

 

4.2 Coleta e análise de dados 

 A análise se inicia pelo Bloco 1, onde foi questionada a estrutura das ouvidorias nos 
municípios estudados, da seguinte forma no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Questões sobre a Estrutura das ouvidorias 
1) Seu município possui a Ouvidoria instituída? 

2) Caso sim a nº 1, foi instituída através de lei? 

3) Caso sim a nº2, na lei consta as diretrizes básicas de atuação e formação da Ouvidoria? 

4) Em que ano foi instituído esse processo? 
 
5) Quantas pessoas atuam na ouvidoria? 

6) A Ouvidoria é formada por quais profissionais e qual seu vínculo com o município? 

7) As denúncias ocorridas na Ouvidoria são encaminhadas a quem? 

8) Após ocorrida essa distribuição, quais são os procedimentos adotados? 

 

As respostas enviadas relatam a seguinte descrição quanto aos locais selecionados para 
este estudo: 

• A questão 1 foi respondida pelos três municípios relatando que a ouvidoria está 
instituída em sua estrutura administrativa, como forma de identificar sua devida 
localização hierárquica. 

• Na questão 2, a informação dada pelos três locais é de que a ouvidoria foi instituída e 
regulamentada através de lei especifica, a qual regulamenta as atividades e atribuições 
desse setor, considerando a existência de demanda por parte da população. 

• Para a questão 3, nos três casos constam na lei as áreas e forma de atuação das 
ouvidorias, bem como a composição necessária para formar a estrutura do setor 
estudado. Interessante observar que a delimitação dos integrantes faz parte da 
constituição formal enquanto estrutura administrativa. 

• A fim de entender melhor, informa-se que no município de Soledade a ouvidoria foi 
implementada no ano de 2013, enquanto que nos outros dois locais, isso ocorreu 
durante o ano de 2012. Isso se relaciona ao fato de que buscou-se atender ao prazo 
necessário para se adequarem a formalidade legal. 

• Em relação a quantidade de servidores disponíveis atuando nas atividades correlatas, 
em todos os locais atua somente um servidor, ou seja, denotando que estas estruturas 
ainda são simples até o momento, considerando a dificuldade dos municípios menores 
em manter estruturas especificas como essa. 
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• Paralelamente, foi informado que os servidores ocupantes do cargo são servidores 
estatutários, ou seja, de efetivo exercício público, evitando assim a relação política 
nessa atuação. 

• Quando questionados sobre o encaminhamento das denúncias, os respondentes 
constatou-se que as mesmas são todas direcionadas ao controle interno, como forma 
de prover o necessário para atender aos pedidos ou denúncias. 

• Por fim, verificou-se que em todos os locais, foi afirmado que após apurado o caso sob 
denúncia, as responsabilidades são devidamente imputadas aos que deram origem ao 
fato. 

Percebe-se que pela realidade de municípios pequenos, a estrutura das ouvidorias 
ainda é simples e composta por servidores concursados, sendo que esse processo ainda é bem 
recente devido as exigências legais. 

No Bloco 2 foi questionado sobre a importância da implantação das ouvidorias nos 
municípios estudados, respondidos da seguinte forma no Quadro 2: 

 

Quadro 2: A importância da implantação das ouvidorias 

Questões 
1) A Ouvidoria, no seu ponto de vista, se constitui num mecanismo de transparência? 
2) A ouvidoria visa ser um instrumento capaz de absorver as demandas da população quanto aos aspectos de 
participação da população  na gestão pública? 
3) A informações solicitadas pelo cidadão  à ouvidoria são cuidadas para a devolução de parecer final ao 
usuário? 
4) A ouvidoria apresenta organização formal quanto aos seus componentes sendo que na sua escolha a sua 
área de concurso é considerada como elemento fundamental em que nível? 
5) O monitoramento das atividades desenvolvidas pela ouvidoria ocorre em que nível considerado como 
hierarquia? 
6) A ouvidoria pode otimizar e equalizar as demandas por informações relevantes à sociedade, com fins a 
esclarecimentos solicitados, em que grau de importância? 
7) As atividades desenvolvidas pela Ouvidoria repercutem em mudanças de postura em setores citados 
quando há reclamações em que proporção? 
8) As apurações de fatos reclamados são catalogados e encaminhados à devida apuração administrativa dos 
envolvidos, em que grau de importância? 
9) Sob seu ponto de vista, a Ouvidoria é um órgão de apoio ou administrativo na gestão municipal, exercendo 
qual representatividade? 

 

As respostas enviadas relatam a seguinte descrição quanto a importância da 
implantação das ouvidorias nos locais selecionados para este estudo: 

• Na questão 1, sob a ótica dos três respondentes, as ouvidorias se constituem em 
mecanismos de transparência a medida que se estreitam as relações entre o Poder 
público e a sociedade. Para tanto, entende-se que essa percepção só é possível se 
houver resposta ao solicitado pelo usuário das ouvidorias. 

• Já na questão 2, verificou-se como resposta que em somente um local observa-se este 
mecanismo cumprindo um papel participativo da população, aos demais, entende-se 
que este canal tem função somente de reclamações ou pedidos de informações pelo 
usuário. 
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• Quanto ao retorno ao cidadão sobre as reclamações realizadas, observou-se na questão 
3 que em somente um local há esse procedimento, uma vez que na maioria dos casos, 
onde se incluem os outros dois municípios, o próprio reclamante não deixa contato 
para retorno, seja por email ou outro modo, fato esse que gera a impossibilidade de 
comunicação posterior ao evento. 

• Na questão 4, nos locais estudados, os servidores ocupantes dessa função são 
concursados para outras áreas e que posteriormente foram sendo deslocados à 
ouvidoria, entretanto, os requisitos de nível superior ou formação específica, não é 
recorrente. Por isso, todos são de nível médio em suas nomeações, o que pode estar 
ligado ao elevado custo em manter nível superior nessa função. 

• As respostas obtidas na questão 5 apontam que somente em um local há o devido 
monitoramento das atividades desempenhadas pela ouvidoria, sendo que neste caso 
acompanhadas pelo controle interno e pela Chefia de Gabinete do Prefeito. Nos 
demais, foi informado que há ligação hierárquica com o Gabinete do Prefeito, porém, 
sem monitoramento. 

• Quanto ao fato se a ouvidoria pode otimizar e equalizar as demandas por informações 
relevantes à sociedade, com fins a esclarecimentos solicitados e em que grau de 
importância isso ocorre, nos três locais estudados, os respondentes indicaram que é de 
elevada importância as atividades desempenhadas pela estrutura da ouvidoria, por 
subsidiar de informações relevantes e de conhecimento ao gestor, especialmente em 
casos de denúncias fundamentadas. 

• Quanto a mudança de postura em setores envolvidos com as reclamações junto a 
ouvidoria, observou-se que como tal setor foi estruturado recentemente, a mudança de 
hábito se constitui num processo lento devido à cultura já internalizada. Nesse sentido, 
ainda não puderam ser observadas mudanças significativas. 

• Quando constatados responsáveis, foi identificado através dos respondentes que há um 
procedimento formal em que são apurados os fatos denunciados e, posteriormente, 
tomadas as medidas cabíveis em nível de processo administrativo de sindicância. 

• Em relação a representatividade de catalogação das reclamações, percebeu-se em 
todos os três locais que ainda é de baixo entendimento sobre o grau de repercussão 
disso para que a autoridade administrativa possa basear-se em medidas corretivas.  

De forma geral, as respostas indicam que a relevância da criação desse setor contribui 
para a transparência e a interlocução entre o poder público e sociedade, identificando assim a 
ação social realizada pelo cidadão, mesmo que ainda simples e com atuação não gerando 
grandes mudanças de hábitos internos. 

 

5 CONCLUSÃO 

As ouvidorias têm como objetivo atender aos requisitos de transparência e de controle 
social exercido pelo cidadão, dessa forma, essas estruturas cumprem o papel fundamental em 
melhor atender à sociedade, estabelecendo uma relação de diálogo entre setor público e esta. 

Este estudo teve como objetivo fazer um estudo sobre as Prefeituras Municipais que 
compreendem o Corede Botucaraí e que já tem a ouvidoria implantada, os quais já estão 
atendendo as especificações das implantações dessas estruturas, no caso, somente Soledade, 
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Tio Hugo e Itapuca. O propósito é de avaliar na amostra selecionada, se estes municípios 
estão se utilizando das ouvidorias municipais como um dos instrumentos de controle social. 

A metodologia empregada no estudo é de descritiva, com uma abordagem 
bibliográfica e de cunho qualitativo. O procedimento é de levantamento realizado em três 
municípios pertencentes ao Corede Produção, no caso, Soledade, Tio Hugo e Itapuca, por 
serem os únicos locais já com ouvidoria implementada por lei. 

Percebe-se pelas respostas que as ouvidorias são instrumento de controle social e que 
tendem a aproximar o Poder público da sociedade. A sistematização desses setores ainda é 
recente, o que dificulta neste momento uma avaliação mais aprofundada, sendo que os três 
locais contam com um servidor somente e este é concursado de forma efetiva. 

No que se refere aos aspectos de transparência e informações, percebe-se que o canal 
de comunicação apresenta necessidade de melhor aperfeiçoamento quanto ao fluxo de 
informações, pois na maioria das vezes não se tem o devido retorno ao cidadão quanto ao que 
é comunicado à prefeitura, mesmo que as decisões internas sejam no sentido de 
responsabilizar possível servidor em ato que demande apuração de fatos reais.  

Conclui-se com este estudo que o bom resultado dos trabalhos realizados pelas 
ouvidorias que estão em funcionamento favorece o alcance de níveis mais elevados de gestão 
e, ao mesmo tempo, traz a certeza de que os atos administrativos são mais uniformes. Não 
resta dúvida sobre a efetiva importância das ouvidorias para o fortalecimento de uma 
organização que visa estreitar as relações sociais, pois consiste numa estrutura montada 
dentro de um órgão público, dotada de pessoas capacitadas e visam encaminhar as 
repercussões encontradas dos atos administrativos e se a prática está repousada na legislação. 
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