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INSTRUÇÃO NORMATIVA – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade Responsável: Sistema de Comunicação Social (SCS)
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 1º. A presente instrução normativa dispõe sobre a organização e procedimentos da
Ouvidoria Geral do SANEAR (Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis).

CAPÍTULO II
Da Abrangência
Art. 2º. Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional do
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR, agentes públicos, clientes
e/ou usuários e a comunidade em geral.

CAPÍTULO III
Dos Conceitos
Art. 3º. Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I - Ouvidoria: Trata-se de um órgão interlocutor com a sociedade, recebendo dela
reclamações, informações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios, estimulando a
participação do cidadão no controle e avaliação da prestação dos serviços públicos. Canal
de comunicação direta entre cidadão e Autarquia (Artigo 2º e parágrafo único da Lei nº
7.366/2012);
II - Ouvidor Geral: Profissional devidamente qualificado de livre escolha e a nomeação e
exoneração se darão por ato da autoridade máxima do Poder Executivo. A ouvidoria geral
está vinculada e subordinada à Diretoria Geral do SANEAR;
III - Do Consultor Técnico:
a) Do Consultor Técnico: Ao Ouvidor do SANEAR será permitido avocar um Consultor
Técnico, dentre os funcionários efetivos do SANEAR, conhecedor da organização da
autarquia e seus trâmites.
IV - Agente Público: É todo aquele que presta qualquer tipo de serviço ao Estado, funções
públicas, no sentido mais amplo possível dessa expressão, significando qualquer atividade
pública. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8429/92) conceitua agente público
como “todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
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eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo
anterior”. Trata-se, pois, de um gênero do qual são espécies o servidor público, o
empregado público, o terceirizado e o contratado por tempo determinado;
V - Fluxograma: Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionada a cada sistema
administrativo, com a identificação das unidades executoras;
VI - Instrução Normativa: Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados
objetivando a padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho;
VII - Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle: Coletânea de Instruções
Normativas;
VIII - Procedimentos de Controle: Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o
objetivo de assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle,
visando restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o
patrimônio público;
IX - Interessado: Pessoa interessada na resolução da demanda, podendo ser o próprio
usuário do serviço. Ver Consulente; Demandante;
X - Meio de entrada de demanda: Forma de entrada da demanda. Forma como o
demandante fez o seu contato com os serviços de ouvidoria. Nota: as formas disponíveis
são: pessoalmente, carta, e-mail, fax, telefone ou qualquer outro tipo de documento (ofício
ou memorando);
XI - Sigilo: Ato de resguardar os dados pessoais de quem se manifesta, por meio escrito ou
verbalmente, à ouvidoria do SANEAR;
XII - Tipificação de demanda: Detalhamento das características da demanda após a
classificação em: reclamação denúncia, reclamação, elogio, informação ou solicitação;
XIII - Tratamento de demanda: Ação de analisar e encaminhar as demandas para os órgãos
competentes para análise e providências;
XIV - Chamado: Toda a manifestação encaminhada pelo cidadão. Recebe uma numeração
própria e sequencial, a fim de ordenar todos os chamados recebidos pela Ouvidoria Geral
do SANEAR;
XV - Usuários: São aqueles que utilizam o serviço, produto ou resultado no dia-a-dia;
XVI - Cliente: Do latim cliens, o termo cliente permite fazer alusão à pessoa que tem acesso
a um produto ou serviço mediante pagamento;
XVII - Comunidade: É comumente considerada uma unidade social que compartilham algo
em comum, como normas, valores, identidade e lugar em que estão situadas em uma
determinada
área
geográfica
ou
não,
podendo
estar
localizada
em aldeias, bairros, cidades ou espalhadas pelo globo;
XVIII - Protocolo da Ouvidoria: Chamado classificado como uma comunicação de
irregularidade que preenche os requisitos regimentais mínimos exigidos e encaminhado
para conhecimento do Ouvidor;
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XIX - Processo: Protocolo da Ouvidoria que contém relevância e materialidade e é autuado
pela Ouvidora ou Consultora competente quando verificadas e constatadas as
irregularidades relatadas no chamado realizado pelo cidadão;
XX - Linguagem cidadã: É aquela que, além de simples, clara, concisa e objetiva, considera
o contexto sociocultural do interessado, de forma a facilitar a comunicação e o mútuo
entendimento;
XXI - Conciliação e Mediação: Os conflitos existem em razão da diversidade de opiniões
e percepções próprias da natureza humana e muitos destes conflitos surgem do
relacionamento entre as instituições públicas e os usuários dos serviços por ela prestados.
Na maioria dos casos, o usuário deste serviço deseja ver seu caso resolvido e cabe à
instituição criar um canal de atendimento e solução destes impasses. A Ouvidoria, como
canal direto de comunicação entre o cidadão e as organizações, deve atuar como o mediador
natural, possibilitando um diálogo pacífico em busca de uma solução satisfatória para o
conflito. Desta forma a ouvidoria funciona como uma ponte entre as instituições e a
sociedade visando a prestação de um serviço público de qualidade e que atenda ao cidadão;
XXII - Pedido de Reserva de Identidade: Deve ser aceito por todas as ouvidorias, já que
encontra fundamento no art. 31 da Lei n. 12.527/11, que protege as informações pessoais
sensíveis pelo prazo de 100 (cem) anos. Ou seja, sempre que houver solicitação, ou sempre
que o ouvidor temer que a revelação da identidade poderá trazer consequências negativas
ao denunciante, poderá ser decretada a reserva de identidade. Tanto nas denúncias
identificadas quanto nas denúncias anônimas ou com pedidos de reserva de identidade, a
ouvidoria somente deverá proceder ao encaminhamento caso haja elementos mínimos que
permitam a sua apuração. Um cuidado importante que as ouvidorias devem ter é que, nas
denúncias com pedido de reserva de identidade, o nome do denunciante somente deve ser
encaminhado aos órgãos apuratórios se isto for estritamente necessário à apuração dos
fatos;
XXIII - Analisar: Investigar, examinar minuciosamente; esquadrinhar, dissecar;
XXIV - Despachar: Fazer expedir; enviar, remeter, deliberar, decidir.
CAPÍTULO IV
Da Base Legal
Art. 4º. A presente Instrução Normativa possui fundamento jurídico respaldado nos
seguintes dispositivos:
I - Constituição Federal/88, artigos 5º inciso XXXIII, bem como no inciso II do § 3 do art.
37 e no § 2 do art. 216;
II - Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno (Norma das Normas) SCI nº
0001/2017;
III - Lei Municipal nº 3.221/2000 (Lei de Criação da Autarquia SANEAR);
IV - Lei Municipal nº 7.366/2012 (Lei que altera estrutura administrativa do SANEAR);
V - Lei Municipal nº 9.160/2017 (Lei que dispõe sobre a modificação, ampliação da
estrutura do SANEAR e altera dispositivos da Lei nº 3.221/2000);
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VI - Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação);
VII - Lei nº 13.460/2017 (Lei de Proteção dos Usuários de Serviços Públicos);
VIII - A legislação e normas regulamentares aplicáveis à Administração Pública, o conjunto
de instruções normativas que compõem o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de
Controle do SANEAR, e nas regras constantes deste documento;
IX - Emenda Constitucional 19/1998 (Princípios e Normas da Administração Pública);
X - Resolução Normativa Nº 25/2012, institui o “Guia para Implementação da Lei de
Acesso à Informação e Criação das Ouvidorias dos Municípios", com estabelecimento de
prazos para adequação da gestão pública às normas da Lei (TCE);
XI - Resolução Normativa Nº 14/2013, inclui "Manual de Cumprimento da Lei de Acesso
à Informação" com regras que os fiscalizados pelo TCE-MT deverão observar na aplicação
e no controle da LAI - Lei de Acesso à Informação;
XII - LC nº. 131/2009 – Transparência da Gestão Fiscal, determina a disponibilização, em
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
XIII - IN OGU 01/2014 (Princípios e Linhas Gerais para Planejamento e Elaboração de
Plano de Trabalho);
XIV - Lei Complementar n. 95/98, artigo 11 (Dispõe Sobre os Princípios da Linguagem
Cidadã).

CAPÍTULO V
Das Responsabilidades
Art. 5º. A ouvidoria do SANEAR deverá atuar em conformidade com os princípios, dentre
outros, da legalidade, impessoalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, publicidade, contraditório, solução pacífica dos conflitos e
prevalência dos direitos humanos, e de acordo com as seguintes diretrizes:
I - agir com presteza e imparcialidade;
II - consolidar a participação social como método de governo;
III - contribuir para a efetividade das políticas e dos serviços públicos de saneamento.
Art. 6º. São atribuições do Ouvidor Geral:
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I - Coordenar, avaliar e controlar as atividades e serviços relacionados às competências
institucionais da Ouvidoria, provendo os meios necessários à sua adequada e eficiente
prestação;
II - Levar ao conhecimento das demais unidades administrativas do órgão/entidade e ao seu
dirigente máximo sobre as reclamações, críticas, comentários, elogios, pedidos de
providências, sugestões e quaisquer outros expedientes que lhe sejam encaminhados acerca
dos serviços e atividades por eles desempenhadas, caso seja necessário;
III - Propor a adoção de medidas e providências de correção de rumos ou aperfeiçoamento
em processos, a partir dos insumos recebidos pela Ouvidoria, dos seus demandantes;
IV - Promover articulação e parcerias com outros organismos públicos e privados;
V - Manter os interessados informados sobre medidas adotadas e resultados obtidos;
VI - Apresentar relatório público trimestral no qual constarão as demandas registradas, os
encaminhamentos efetuados e os resultados obtidos à Diretoria da Autarquia, Poderes
Legislativo e Executivo, sempre que requerido.
Art. 7 º. Compete a Ouvidoria do SANEAR:
I - Receber, examinar e encaminhar às unidades administrativas competentes do órgão ou
entidade as reclamações, solicitações de informação, denúncias, sugestões e elogios dos
cidadãos e outras partes interessadas, a respeito da atuação da Autarquia;
II - Realizar a mediação administrativa, junto às unidades administrativas do órgão ou
entidade com vistas à correta, objetiva e ágil instrução das demandas apresentadas pelos
cidadãos, bem como a sua conclusão dentro do prazo estabelecido, para resposta ao
demandante;
III - Manter o demandante informado sobre o andamento e o resultado de suas demandas;
IV - Cobrar respostas das unidades administrativas a respeito das demandas a elas
encaminhadas e levar ao conhecimento da diretoria geral, os eventuais descumprimentos;
V - Informar, sensibilizar e orientar o cidadão para a participação e o controle social das
atividades e serviços oferecidos pela autarquia;
VI - Assessorar a diretoria geral, nos assuntos relacionados com as atividades da ouvidoria;
VII - Promover a constante publicização de suas atividades, com o fim de facilitar o acesso
do cidadão às ouvidorias e aos serviços oferecidos pelos seus órgãos.
Art. 8º. O Consultor Técnico, no desempenho das suas atribuições será responsável em dar
o suporte técnico necessário ao Ouvidor Geral do Sanear, sempre que solicitado.
I - Em caso de descumprimento das suas atribuições, poderá ser destituído da função
avocada;
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II - Em caso de cometimento de irregularidades, arbitrariedades ou ilegalidade, caberá
instauração de processo administrativo interno.
Art. 9º. O Agente Público no desempenho das suas funções deverá cumprir
prioritariamente, em regime de urgência, todos os casos encaminhados pela ouvidoria, sob
pena de instauração de procedimento administrativo interno, responsabilidade civil,
criminal e administrativa.

CAPÍTULO VI
SEÇÃO I
Atividades da Ouvidoria Geral do SANEAR
Art.10. Da descrição das atividades:
I - Recebimento: Receber manifestações dos cidadãos (clientes do SANEAR). As
demandas serão recebidas por correspondências, telefone, e-mail, fax, pessoalmente, caixa
de sugestões e protocolos;
II - Análise: Analisar as manifestações verificando se há subsídios suficientes para
continuar o processo, se a demanda necessita de sigilo e para qual setor deverá ser
encaminhada. Esta etapa envolve as demandas que estão classificadas nas seguintes
categorias:
a) Denúncia: Comunicação verbal ou escrita que indica falha no serviço prestado pelo
SANEAR;
b) Reclamações: Comunicação verbal ou escrita que demonstra insatisfação em relação ao
serviço que lhe foi prestado pela Autarquia;
c) Solicitações: Comunicação verbal ou escrita por meio de um requerimento solicitando
um atendimento;
d) Informações: Comunicação, orientação ou ensinamento relacionado às ações do
SANEAR;
e) Elogios: Comunicação verbal ou escrita que demonstra satisfação, agradecimento pelo
bom serviço prestado pelo agente público, pelo departamento ou pela Instituição;
f) Sugestões: Comunicação verbal ou escrita fazendo uma sugestão.
III - Encaminhamento: Após análise, a demanda que tiver subsídios suficientes deverá ser
encaminhada ao setor ou responsável para análise, verificação e execução. Informar o
tramite ao cidadão que fez a manifestação;
IV - Acompanhamento: Em casos de denúncias, reclamações e solicitações, o ouvidor
deverá acompanhar o tramite e avaliar a resposta do setor ou responsável envolvido. Se a
resposta não for satisfatória pedirá novo esclarecimento;
V - Resposta ao Cidadão: Informar o cidadão do tramite de sua manifestação;
VI - Arquivamento: Após a resposta ao cidadão arquivar a demanda;
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SEÇÃO II
Dos Procedimentos da Ouvidoria Geral

Art.11º. Da descrição dos procedimentos da Ouvidoria Geral do Sanear:
I- Recebimento: Receber manifestações dos cidadãos;
§1º. As demandas serão recebidas através dos seguintes meios de entrada:
a) Disque Ouvidoria: Através de um número telefone celular (66) 99292-4652 ou fixo
(66) 3410-0450, colocados à disposição do cidadão, é possível realizar a comunicação
desejada por telefone, falando com um dos atendentes da Ouvidoria Geral do
SANEAR;
b)

Pessoalmente: A Ouvidoria Geral do SANEAR está aberta de segunda-feira à sextafeira, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min para atender
o cidadão;

c) Pelo Site eletrônico do SANEAR: www.sanearmt.com.br através do link Ouvidoria
(Figura 1);
d) E-mail: Através do endereço eletrônico da Ouvidoria: ouvidoria@sanearmt.com.br;
e)

Por Correspondência: Através do endereço físico da Ouvidoria Geral do SANEAR,
o cidadão encaminha aos Correios, a comunicação desejada Rua Jose de Alencar, s/nº,
Bairro Monte Líbano, Rondonópolis/MT, CEP: 78710-000;

f) Fax: Número de fax colocado à disposição do cidadão, sempre que desejar realizar
uma comunicação através deste meio (66) 3410-0466.
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FIGURA 1- S ITE DO SERVIÇO DE S ANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS –
SANEAR
II - Análise: Analisar as manifestações verificando se há subsídios suficientes para
continuar o processo, se a demanda necessita de sigilo e para qual setor deverá ser
encaminhada.
Art.12. Da classificação das demandas:
I - Da Denúncia: Comunicação verbal ou escrita que indica falha no serviço prestado pelo
SANEAR.
§ 1º Quanto à identificação do comunicante da denúncia:
a) Identificado: Quando o comunicante informa um meio de contato (e-mail, telefone,
endereço) ou fornece todos os dados solicitados;
b) Sigiloso: Quando o comunicante se identifica, mas solicita que seja guardado sigilo dos
dados pessoais fornecidos;
c) Anônimo: Quando o comunicante não se identifica ou não fornece qualquer meio de
contato.
§2º. A denúncia será recebida e analisada pela ouvidoria, desde que contenha elementos
mínimos de autoria e materialidade, será encaminhada ao setor competente, para
verificação e execução (tramitação conforme anexo I);
§3º. Após verificação por parte do setor competente, este informará a ouvidoria sobre as
providências que foram tomadas;
§4º. A Ouvidoria comunicará ao manifestante os encaminhamentos e seus possíveis
resultados. Por fim, arquivará o registro da denúncia.
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II - Reclamações: Comunicação verbal ou escrita que demonstra insatisfação em relação ao
serviço que lhe foi prestado pela Autarquia:
a) As reclamações serão recebidas e analisadas pela ouvidoria, encaminhadas ao setor
competente, para verificação e execução (tramitação conforme anexo II);
b) Após verificação por parte do setor competente, este informará a ouvidoria sobre as
providências que foram tomadas;
c) A Ouvidoria comunicará ao manifestante os encaminhamentos e seus possíveis
resultados. Por fim, arquivará o registro da reclamação.
III - Solicitações: Comunicação verbal ou escrita por meio de um requerimento solicitando
um atendimento.
a) As solicitações serão recebidas e analisadas pela ouvidoria, encaminhadas ao setor
competente, para verificação e execução (tramitação conforme anexo III);
b) Após verificação por parte do setor competente, este informará a ouvidoria sobre as
providências que foram tomadas;
c) A Ouvidoria comunicará ao manifestante os encaminhamentos e seus possíveis
resultados. Por fim, arquivará o registro da solicitação.
IV - Informações: Comunicação, orientação ou ensinamento relacionado às ações do
SANEAR.
a) As informações serão recebidas e analisadas pela ouvidoria, encaminhadas ao setor
competente, para verificação e execução (tramitação conforme anexo IV);
b) Após verificação por parte do setor competente, este informará a ouvidoria sobre as
providências que foram tomadas;
c) A Ouvidoria comunicará ao manifestante os encaminhamentos e seus possíveis
resultados. Por fim, arquivará o registro de informação.
V - Elogios: Comunicação verbal ou escrita que demonstra satisfação, agradecimento pelo
bom serviço prestado por agente(s) público(s), por departamento(s) ou pela Instituição;
a) O elogio direcionado ao(s) agente(s) público(s) será recebido e analisado pela ouvidoria
e terá tramitação conforme anexo V;
b) A Ouvidoria comunicará ao manifestante os encaminhamentos e seus possíveis
resultados. Por fim, arquivará o registro do elogio.
VI - Sugestões: Comunicação verbal ou escrita fazendo uma sugestão.
a) As sugestões serão recebidas e analisadas pela ouvidoria, encaminhadas ao setor
competente, para verificação e execução (tramitação conforme anexo VI);
b) A Ouvidoria comunicará ao manifestante os encaminhamentos e seus possíveis
resultados. Por fim, arquivará o registro de sugestão.
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Art. 13. Dos encaminhamentos:
I - Após análise, a demanda que tiver subsídios suficientes deverá ser encaminhada ao setor
ou responsável envolvido seguindo um fluxo diferenciado, conforme sua categoria
mencionada na etapa de análise, devendo informar o trâmite ao cidadão que fez a
manifestação;
Art. 14. Do acompanhamento:
I - Em casos de denúncias, reclamações, e solicitações, o ouvidor deverá acompanhar o
tramite e avaliar a resposta do setor ou responsável envolvido.
II - Se a resposta não for satisfatória pedirá novo esclarecimento.
Art. 15. Resposta ao Cidadão:
I - A ouvidoria deverá informar o cidadão do trâmite de sua manifestação.
Art. 16. Arquivamento:
I - Após a resposta ao cidadão, a ouvidoria deverá arquivar a demanda.
Seção III
Dos Prazos e Penalidades
Art. 17. Dos Prazos:
I - As demandas serão recebidas, analisadas e encaminhadas pela ouvidoria, ao setor
competente, no prazo de até 03 (três) dias úteis;
II - Após, o recebimento, análise e verificação pelo setor competente, este deverá remeter
resposta escrita à ouvidoria, sobre o procedimento a ser adotado, prazo para cumprimento
ou a execução do serviço, cuja informação será prestada no prazo de até 02 (dois) dias úteis;
a) Após, a execução pelo setor competente este, deverá informar a ouvidoria sobre as
providências que foram tomadas.
III - A ouvidoria comunicará ao manifestante as providencias tomadas, seu resultado e
arquivará a reclamação, conforme demonstrado no anexo II.
IV- As demandas serão respondidas aos requerentes, no prazo não superior a 20 (vinte)
dias, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa da qual
serão cientificados os requerentes (Lei 12.527/2011).
Art. 18. Do Descumprimento dos Prazos e Penalidades:
I - Os prazos especificados no art.17, incisos I, II e IV deverão ser cumpridos, sob pena de
abertura de processo administrativo interno ou reclamação;
§1º Caso haja descumprimento de prazos, irregularidades, arbitrariedade ou ilegalidade,
praticadas pelo Ouvidor Geral do Sanear ou Consultor Técnico no desempenho das suas
atribuições, caberá reclamação diretamente à Diretoria Geral do Sanear;
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§2º Caso haja descumprimento de prazos, irregularidades, arbitrariedades ou ilegalidade
cometidas pelo servidor do Sanear, caberá instauração de processo administrativo interno.
II - Os casos encaminhados pela ouvidoria do Sanear aos demais setores de atendimento do
SANEAR deverão ser atendidos e resolvidos prioritariamente, com rapidez, eficiência e
eficácia;
III - Fica expressamente proibido a todos os servidores e colaboradores do Sanear a recusa
ao recebimento de qualquer documento advindo da Ouvidoria, sob pena de instauração de
procedimento administrativo interno.

CAPÍTULO VII
Das Considerações Finais
Art. 19. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto
à Ouvidoria Geral do SANEAR ou junto a Unidade Central de Controle Interno da
Prefeitura Municipal de Rondonópolis que, por sua vez, através de procedimentos de
auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas
unidades da estrutura organizacional.
Art. 20. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2018.
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