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 Cooperação AMUPE e SCGE 

Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2020, firmado em 18 de 

fevereiro de 2020, com o estabelecimento de mecanismos de 

cooperação para viabilizar o compartilhamento de informações, 

sistemas, processos, práticas, produtos e metodologias, 

visando a evolução de sistemas de gestão e o fortalecimento 

da governança institucional com a difusão de boas práticas de 

Controles Internos no Estado de Pernambuco.  



 Rede Ouvir PE 

Protocolo de Intenções firmado em  09 de 

dezembro de 2019, com o objetivo de consolidar a 

parceria, a cooperação mútua e a articulação de 

esforços entre os partícipes e demais órgãos e 

entidades que a ela aderirem, visando integrar 

processos e sistemas para o compartilhamento das 

manifestações registradas pelos cidadãos, 

fortalecendo, assim, a ferramenta de transparência 

pública, ouvidoria e  controle social. 



 Rede Ouvir PE 

Partícipes signatários: OGE, TCE, ALEPE 

MPPE e  TJPE;  

Partícipes Aderentes - Ouvidorias públicas de 

PE e 

Membros Colaboradores - Associações. 



Diagnóstico 

Objetivo 

Mapear os municípios que ainda não tenham 

ouvidoria implementada e, no caso dos 

municípios que já tenham ouvidoria instituída, 

identificar a infraestrutura disponível, o perfil 

profissional das pessoas que nelas atuam e a 

efetividade da sua atuação, visando fomentar a 

implementação e o fortalecimento de  espaços 

de formação e ferramentas de apoio a sua 

gestão. 



Diagnóstico 

Etapas 

1ª) Diagnóstico anterior realizado pela 

AMUPE, no qual consta que 152 municípios 

possuem ouvidoria instituída; 

2ª) aplicação do questionário aos 152 

municípios; 

3ª) consolidação dos dados. 



Diagnóstico 

Perspectivas de análise 

1ª) Localidade e porte do município; 

2ª) Composição das equipes e perfil dos profissionais; 

3ª) Oferta de capacitação e apoio para o desenvolvimento das 

atividades; 

4ª) Estrutura física e tecnológica disponível; 

5ª) Normatização; 

6ª) Existência de outras Ouvidorias, além da Ouvidoria-Geral; 

7ª) Efetividade da Ouvidoria.   



Resultados 

● 49 municípios responderam e, do resultado, destaca-

se: 

○ 28 ouvidores exercem dedicação exclusiva; 

○ 36 ouvidorias conseguiram atuar em home office 

durante a pandemia; 

○ 16 municípios informaram ter outras ouvidorias, 

além da Ouvidoria-Geral do Município, quais 

sejam, Saúde, Guarda Municipal e Câmara dos 

Vereadores. 
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Sertão do Moxotó não apresentou resultado válido 

Análise 
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Implantação de Ouvidorias  
Obrigatoriedade prevista na Lei Federal Nº 13.460/2017 

  
“Art. 17. Atos normativos específicos de cada Poder e esfera de Governo 

disporão sobre a organização e o funcionamento de suas ouvidorias. 

(...) 

Art. 25. Esta Lei entra em vigor, a contar da sua publicação, em: 

I - trezentos e sessenta dias para a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios com mais de quinhentos mil habitantes; 

II - quinhentos e quarenta dias para os Municípios entre cem mil e 

quinhentos mil habitantes; e 

III - setecentos e vinte dias para os Municípios com menos de cem mil 

habitantes”. 

 



Papéis das Ouvidorias 

▪ Promover a participação social; 

▪ Acompanhar a gestão pública visando 

garantir a efetividade; 

▪ Propor melhorias nas políticas públicas; 

▪ Auxiliar na prevenção e correção de atos 

irregulares; 

▪ Propor adoção de medidas para defesa dos 

direitos dos usuários;  

▪ Receber, analisar e encaminhar 

manifestações e 

▪ Mediar conflitos e promover conciliação.  



● Realizar estudo da legislação aplicável e a 

formalização por meio de lei orgânica ou 

Decreto; 

● Firmar parceria com a Ouvidoria-Geral da 

União para utilização de Sistema 

informatizado, preferencialmente, o Fala BR; 

● Definir localização e estrutura física com 

equipamentos mínimos (computadores, 

telefone e estações de trabalho); 

● Vincular a Ouvidoria-Geral do Município, 

preferencialmente, à Controladoria ou ao 

Gabinete do Prefeito; 

Passo a passo para implantação 



● Designar, inicialmente, uma equipe de, no mínimo, 

01 Ouvidor e 01 Assistente de Ouvidorias e 

capacitá-los por meio dos cursos disponibilizados 

pelos parceiros Profoco (OGU), Escola de Controle 

Interno (OGE) e as escolas do TCE, MPPE e TJPE 

e 

● Firmar termo de Adesão à Rede de Ouvidorias 

Públicas e Afins - Rede Ouvir PE. 

Passo a passo para implantação 
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