
 

 

Estado de Goiás 

 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 00026/2017 

Substitui o processo de trabalho de nº 66 

“Atender Contatos da Sociedade” para o 

processo de trabalho nº 66 “Processo da 

Ouvidoria” no art. 1º da Resolução 

Administrativa nº 056/10 do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado de Goiás, e dá outras 

providências. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais,  

 

Considerando os Objetivos Estratégicos: “Otimizar os Processos de Trabalho” e “Fomentar 

o Controle Social” contemplados no Plano Estratégico ciclo 2014 – 2020 e a necessidade de 

tornar mais célere a análise processual; 

Considerando a necessidade de se promover a melhoria contínua dos processos de 

trabalho e melhorar o desempenho do TCM; 

Considerando que os processos de trabalho são representados pelos manuais e 

fluxogramas e estes demonstram todos os procedimentos a serem executados pelas Áreas do 

TCM; 

Considerando que o redesenho do processo de trabalho de responsabilidade da Ouvidoria 

resultou em completa alteração no fluxograma e manual; 

Considerando as competências da Divisão de Gestão Estratégica definidas no art. 120-A 

do Regimento Interno desta Corte de Contas. 

Considerando as atribuições e competências da Ouvidoria definidas na Resolução 

Administrativa nº 367/12. 

Considerando o Parecer JUR nº 1536/2016, da Assessoria Jurídica da Presidência, e o 

Parecer C.I. nº 331/2016, do Controle Interno, que não observaram óbice ao prosseguimento do 

feito; 

Considerando o inteiro teor dos autos nº 19216/16,  
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 Estado de Goiás 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Substituir no art. 1º da Resolução Administrativa nº 056/10 o processo de trabalho 

nº 66 “Atender Contatos da sociedade” para o processo de trabalho nº 66 “Processo da 

Ouvidoria”, sob a responsabilidade da Ouvidoria nos termos do Manual e do Fluxograma 

constantes dos anexos I e II, respectivamente, desta Resolução Administrativa. 

 

Art. 2º. Determinar o cumprimento imediato da tramitação estabelecida no fluxograma, 

pelas áreas relacionadas ao processo em questão. 

 

Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação . 

 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 22 dias do 

mês de fevereiro de 2017. 

 

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 

Presidente 

Participantes da votação: 

 

1. Consa. Maria Teresa F. Garrido Santos 

 

2. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz 

3. Cons. Francisco José Ramos 4. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto 

5. Cons. Daniel Augusto Goulart   

Ministério Público de Contas José Gustavo Athayde  
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1. Demandas da Sociedade. 
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APRESENTAÇÃO 

Este manual trata do roteiro procedimental das atividades a 

serem desenvolvidas pela Ouvidoria do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, no cumprimento de suas 

atribuições. 

Tem por objetivo orientar os servidores lotados na Ouvidoria 

quando da execução das fases que compõem o Processo de 

Atender Contatos da Sociedade, uniformizando os 

procedimentos e servindo de ferramenta de apoio, como 

referencial para o exercício dessas atividades. 

Para tanto, a estrutura do manual foi elaborada abordando 

inicialmente aspectos gerais do trabalho a ser realizado na 

Ouvidoria, e os conceitos fundamentais à execução do processo. 

Em seguida, são descritas as rotinas inerentes ao processo, 

detalhando-se as atividades a serem exercidas. 

Este instrumento é um guia prático que se dirige ao público 

interno interessado, em particular à equipe técnica da Ouvidoria, 

no desempenho de suas atividades. 

Observa-se que este manual não constitui um instrumento rígido 

de trabalho, tampouco é o retrato exaustivo de normas e 

situações cabíveis aos procedimentos atinentes às áreas, e deve 

submeter-se a atualizações pela equipe técnica responsável, 

sempre que necessário, sendo oportuno ressaltar que foi editado 

segundo a metodologia de redesenho de processos desta Corte 

de Contas. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

TCM/GO – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância da Ouvidoria bem como de seu papel em uma instituição 

está sendo rapidamente incorporada ao domínio público. 

A democratização do País conscientizou a sociedade sobre os seus 

direitos de cidadania, e sobre suas consequentes responsabilidades como parceira 

do controle externo das gestões públicas.  

E é nessas duas vertentes que a Ouvidoria do TCM trabalha, ou seja, a 

de atender o cidadão na sua busca por informações que envolvem direitos seus e da 

comunidade; e, noutro passo, a de servir-se das suas informações para dar melhor 

qualidade ao seu trabalho de proteção do bem público, com um retorno mais célere 

e efetivo às demandas de interesse dessa mesma sociedade. 

Já vai longe o tempo em que os órgãos públicos se encastelavam no 

interior de seus domínios, e a busca por informações era letárgica, custosa, 

imprecisa e por fim desrespeitosa. 

Hoje, a sociedade conta com mecanismos eficientes, a exemplo da Lei de 

Acesso à Informação (Lei Fed. nº12.527/11) que impõe ao serviço público, 

notadamente, a obediência a ritos e prazos, no que tange ao fornecimento de 

informações ao cidadão. 

A crescente dilapidação do erário por gestores corruptos e/ou 

incompetentes vem forçando a sociedade a se tornar cada vez mais participativa no 

processo de fiscalização das gestões públicas. E é nesse contexto que ela busca o 

auxílio dos órgãos de controle externo oficiais que detêm conhecimento técnico e 

titularidade para ultimação das ações administrativas cabíveis.  

Daí a importância da Ouvidoria, como instrumento facilitador desse 

intercâmbio Sociedade e TCM-GO. 

No sentido geral, sua função é ouvir críticas. Nos tribunais de contas, ela 

ouve o cidadão em suas dúvidas, sugestões ou reclamações contra os entes 

públicos no que tange a atos lesivos que contrariam o interesse geral, 

principalmente, ao uso inadequado dos recursos públicos. 
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No TCM/GO a Ouvidoria constitui-se como um canal isento e ético 

disponibilizado à sociedade, dando maior fluidez às respostas para suas aspirações.  

1.1 ORIGEM DA OUVIDORIA NO TCM 

Com o advento da Emenda Constitucional n°19/1998, qualquer dos três 

Poderes pôde criar a sua Ouvidoria. A Ouvidoria do Tribunal de Contas dos 

Municípios foi constituída, na gestão da Conselheira Maria Teresa F. Garrido Santos, 

com o objetivo de contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, 

presteza e segurança das atividades desenvolvidas na Corte. 

A Resolução Administrativa n° 038/04 fincou as bases da criação da 

Ouvidoria, respaldada pela Lei Orgânica do TCM/GO n° 15.958/07. No entanto, a 

estruturação ocorreu efetivamente em agosto de 2012, quando passou a ter um 

espaço físico e equipe especializada, e no fim do ano de 2012 foi publicada a 

Resolução Administrativa n° 0367/12 dispondo sobre as atribuições competentes à 

Ouvidoria.  

1.2 FINALIDADE DA OUVIDORIA 

Segundo o art. 72 da Lei n° 15.958/07 (Lei Orgânica do TCM/GO), a 

Ouvidoria do Tribunal tem a finalidade de: 

 contribuir para melhoria da gestão do Tribunal e dos órgãos e entidades a ele 

jurisdicionadas; 

 atuar na defesa da legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade, eficiência dos atos administrativos praticados por 

autoridades, servidores e administradores públicos, bem como dos demais 

princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública. 

1.3 COMPETÊNCIAS DO OUVIDOR 

Ao Ouvidor compete: 

a) avaliar e, se for o caso, encaminhar à Corregedoria as reclamações 

apresentadas contra Conselheiros, Conselheiros Substitutos e servidores; e 
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encaminhar à Corregedoria Geral de Contas as reclamações apresentadas contra os 

Procuradores de Contas;  

b) avaliar as sugestões e críticas sobre os serviços prestados pelo 

Tribunal levando as pertinentes ao conhecimento do Colegiado na Sessão Técnico-

Administrativa e propor à Presidência as adoções de medidas cabíveis; 

c) contribuir com os gestores municipais esclarecendo as informações 

e/ou dúvidas solicitadas ao Tribunal através da Ouvidoria;  

d) atuar na defesa dos Princípios Administrativos entrando em contato 

telefônico diretamente com a autoridade municipal quando julgar pertinente à 

situação; 

e) solicitar, quando necessário, esclarecimentos à área técnica sobre 

assunto específico de determinada demanda;  

f) analisar as demandas com supostas irregularidades praticadas por 

autoridades municipais jurisdicionadas ao Tribunal e/ou servidores municipais, 

encaminhando-as, se for o caso, ao protocolo para autuação como “Notícia de Fato”; 

g) encaminhar, quando necessário, os processos de Notícia de Fato à 

secretaria de controle externo competente para levantamento de informações e, 

posteriormente, manifestação de opinião sobre a admissibilidade da denúncia; 

h) analisar toda a documentação e manifestar-se sobre a admissibilidade 

dos processos de Notícia de Fato; 

i) Encaminhar a denúncia admitida ao Conselheiro da Região do 

município onde ocorreu o fato denunciado para prosseguimento do processo de 

acordo com as normas de apuração de denúncia;   

j) comunicar e justificar aos demandantes a manifestação quanto à 

admissibilidade proferido nos processos oriundos na Ouvidoria;  

k) apresentar ao Tribunal Pleno, mensalmente, relatórios de suas 

atividades, e até a última Sessão Técnico-Administrativa do mês de fevereiro do ano 

subsequente o relatório anual consolidado. 
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1.4 ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA DA OUVIDORIA  

Incumbe à equipe técnica coordenar o atendimento das demandas a ela 

encaminhadas e desempenhar as atividades técnicas e administrativas necessárias 

ao exercício das competências e das atribuições do Conselheiro Ouvidor do TCM.  

A equipe técnica da Ouvidoria recebe, classifica, distribui e analisa as 

demandas encaminhando para o Conselheiro Ouvidor os memorandos e despachos 

necessários. Fornecerá, de pronto, a resposta ao demandante, sem o concurso de 

outras unidades sempre que dispuser de dados e informações suficientes para o 

pleno atendimento da demanda ou puder obtê-las de forma segura nos sistemas 

informatizados do TCM/GO. Caso contrário, buscará o auxílio das demais áreas 

competentes da Casa, para obtenção das informações necessárias.  

Compete-lhe, também, elaborar os relatórios de atividades realizadas 

mensalmente e anualmente pela Ouvidoria, e encaminhá-los para aprovação e 

assinatura do Conselheiro Ouvidor. 

É pertinente a reafirmação da grande importância do trabalho da 

Ouvidoria por elaborar resposta oficial do TCM/GO ao demandante, sendo imperiosa 

a análise técnica correta pelos servidores, com a orientação e aval do Conselheiro 

Ouvidor, para que se tenha uma resposta adequada, regular e legal, sob pena de 

descrédito da Corte. 
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2. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste Manual é orientar o Conselheiro Ouvidor, os 

servidores da Ouvidoria e das demais Áreas do TCM sobre as ações para realização 

de um eficiente e funcional trabalho a ser desenvolvido perante a sociedade. Nas 

transições administrativas internas com alternância na composição dos integrantes 

da Ouvidoria, o Manual assegura e facilita a continuidade dos trabalhos por ser um 

guia prático e uniformizador de procedimentos. 

3. PÚBLICO ALVO 

Este Manual destina-se, principalmente, à equipe técnica da Ouvidoria e 

ao Conselheiro Ouvidor, orientando sobre os procedimentos a serem desenvolvidos. 

Também, esclarece aos servidores efetivos, comissionados e estagiários que 

prestam serviço no TCM/GO, quanto à finalidade da Ouvidoria e de como proceder 

quando instados a prestarem as informações que lhes competirem. 

4. ALTERAÇÕES RECENTES 

Esta nova versão do Manual detalha com mais abrangência as atividades 

exercidas pela Ouvidoria, dando maior embasamento ao trabalho a ser desenvolvido 

pela equipe técnica e Conselheiro Ouvidor. 

Versão 1 - 2010. 

Versão 2 - 2017. 

5. REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA 

Lei n° 15.958/07 - Lei Orgânica do TCM-GO. 

Resolução Administrativa n° 038/04 - Finca as bases da criação da Ouvidoria. 

Resolução Administrativa nº 056/10 - Aprova os Processos de Trabalho do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

Resolução Administrativa n° 0367/12 - Dispõe sobre as atribuições competentes à 
Ouvidoria. 
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6. DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES 

6.1 DEFINIÇÕES  

Demanda 

Comunicação trazida a conhecimento do TCM/GO, por meio de 

manifestação ou solicitação de acesso à informação (Lei 12.527/11), por pessoa 

física ou jurídica, que não esteja enquadrada nas hipóteses de consulta, denúncia, 

representação ou qualquer das espécies previstas no Regimento Interno do 

TCM/GO. 

Demandante 

Pessoa física ou jurídica que se utiliza dos canais da ouvidoria para fazer 

uma demanda. 

Demandante entrevistado 

Considera-se “Demandante Entrevistado” aquele que respondeu à 

Pesquisa de Satisfação. 

Demandante satisfeito 

Considera-se demandante satisfeito aquele que respondeu o formulário 

"Pesquisa de Satisfação" com as gradações: ótima ou boa. 

Pesquisa de Satisfação 

Formulário que a ouvidoria encaminha para o demandante junto com a 

resposta à sua solicitação. O preenchimento é facultativo e serve para a Ouvidoria 

aquilatar o seu atendimento. 

Notícia de Fato 

Demanda encaminhada à Ouvidoria com suposta irregularidade a ser 

apurada pelo TCM podendo, a pedido do Conselheiro Ouvidor, ser autuada como 

processo de Notícia de Fato.  
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6.2 CLASSIFICAÇÕES 

6.2.1 Quanto à categoria 

Interna: quando o assunto for de interesse administrativo do TCM/GO; 

Externa: quando o assunto for relacionado à Administração Pública 

Municipal; 

6.2.2 Quanto ao andamento 

Demanda Recebida 

Comunicação recepcionada pela Ouvidoria após o seu encaminhamento 

pelo demandante, o que pode ser por carta, telefone, presencialmente ou por 

internet através do site do TCM/GO pelo link “Lei de Acesso ao Cidadão” ou 

“Ouvidoria/ Fale Conosco”. Recebida a demanda é feita a sua classificação.  

Demanda em análise 

A demanda que foi recebida e encontra-se em apreciação pela equipe da 

Ouvidoria ou aguardando retorno de memorando. 

Demanda Respondida 

A demanda que foi analisada, cuja conclusão foi encaminhada ao 

demandante.  

6.2.3 Quanto ao atendimento 

Demanda atendida 

Solicitação que pôde ser satisfeita pelo TCM/GO. Todas as demandas 

são respondidas para o demandante. Contudo, algumas extrapolam a área de 

atuação do TCM/GO, não podendo ser atendidas. Entretanto foi respondida; 

Demanda não atendida 
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Solicitação que não pôde ser satisfeita pelo TCM/GO nos seguintes 

casos: 1º extrapola a órbita de atuação do TCM/GO; 2º refere-se a um caso 

particular; 3º  foi analisada e processada como denúncia não admitida; 

6.2.4 Quanto à natureza 

Denúncia 

Comunicação de irregularidade ou ilegalidade ao TCM/GO, na forma do 

art. 202 a 206 do Regimento Interno do TCM/GO, ou mesmo que não preencha os 

requisitos, ou na forma anônima trazida ao conhecimento da Ouvidoria. 

Representação 

Provocação do TCM/GO promovida pelos agentes legitimados nos termos 

do art. 207 a 209 do Regimento Interno do TCM/GO. 

Solicitação de Acesso à Informação 

Solicitação de informação sob domínio do TCM/GO, formulada com 

fundamento na Lei n° 12.527/11. 

Consulta 

Dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes a matéria de competência do TCM/GO, formulada por uma das 

autoridades elencadas no art. 199 do regimento Interno do TCM/GO ,cuja resposta 

tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso 

concreto. 

Manifestação 

Demanda encaminhada à Ouvidoria do TCM/GO contendo sugestão, 

elogio, critica, reclamação ou comunicação de irregularidades quanto aos serviços 

prestados pelo Tribunal, ou sobre matéria de competência do Tribunal. 

6.2.5 Quanto ao tipo de manifestação 

Elogio 
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Demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação quanto ao 

serviço recebido. É a manifestação de louvor ou expressão de admiração ou 

aprovação de ato ou fato administrativo dirigido a servidor, membro ou às 

instituições públicas. Quando estiver relacionado ao serviço prestado pelo TCM/GO, 

será repassado ao Colegiado, mas tratando-se de agente público jurisdicionado, a 

ele deverá ser remetido. 

Sugestão 

Mensagem que apresenta uma ideia ou proposta para o aprimoramento 

dos processos de trabalho das unidades administrativas e/ou dos serviços prestados 

pelo órgão ou instituição, ou mesmo estímulos ao TCM/GO ou aos seus órgãos 

jurisdicionados. Quando relacionado ao serviço prestado pelo TCM/GO, deverá ser 

repassado para conhecimento do Colegiado. Mas, tratando-se de agente público 

jurisdicionado, a ele deverá ser remetida a sugestão. 

Comunicação de Irregularidade 

É a comunicação de irregularidade ou ilegalidade na atividade 

administrativa do TCM/GO. Não se confunde com notícia de fato ou com denúncia 

(essas envolvem agentes públicos municipais). 

Crítica 

Manifestação desfavorável sobre a forma que o serviço público é 

prestado. Atendimento alusivo a serviços prestados pelo TCM/GO e também sobre 

atos de agentes públicos jurisdicionados ao TCM/GO. Não chega a ser uma 

reclamação porque o crítico não necessitou ou recebeu o serviço público criticado. 

Quando estiver relacionado ao serviço prestado pelo TCM/GO, deverá ser 

repassado ao Colegiado. Mas, tratando-se de agente público jurisdicionado, a ele 

deverá ser remetida a crítica. 

Reclamação 

Queixa, manifestação de desagrado ou protesto sobre um serviço 

prestado, ação ou omissão da administração e/ou do servidor público e a exigência 

de norma reguladora. Refere-se a serviços prestados pelo TCM/GO e/ou atos de 

agentes públicos jurisdicionados ao TCM/GO. Em síntese, é o desagrado com o 

serviço público prestado (recebido pelo reclamante), não caracterizando 
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irregularidade e nem ilegalidade. Quando estiver relacionado ao serviço prestado 

pelo TCM/GO, teremos competência para agir. Mas, tratando-se de agente público 

jurisdicionado, a ele deverá ser remetida a reclamação. 
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7. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DA OUVIDORIA 
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8. PROCEDIMENTOS DA OUVIDORIA  

Demanda da Sociedade 

Com o objetivo de propiciar uma maior interação do cidadão para com a 

instituição TCM/GO, o Tribunal disponibilizou vários canais de contato com a 

Ouvidoria, quais sejam: telefone, carta endereçada, presencialmente e no site 

institucional onde na página principal há um ícone com o dizer "Ouvidoria/Fale 

Conosco", onde o cidadão pode interagir enviando suas solicitações.  

 

Inicialmente, há um esclarecimento quanto ao objetivo e ao trabalho 

realizado pela Ouvidoria do TCM/GO. O cidadão poderá clicar em “Acessar 

Ouvidoria” caso deseje enviar alguma demanda.  
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Nesta tela, o usuário tem a opção de fazer novo cadastro, usar o cadastro 

já existente ou enviar a solicitação anônima preenchendo os dados solicitados.

 

De acordo com sua opção, o usuário deve preencher os dados solicitados 

e, posteriormente, encaminhar a sua demanda.  

 

Ressalta-se que o usuário poderá visualizar todas as suas demandas 

encaminhadas pelo site. 
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8.1 ATIVIDADE: RECEBER, CLASSIFICAR E DISTRIBUIR. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A Ouvidoria pode receber demandas através do site do TCM/GO pelo link 

“Lei de Acesso ao Cidadão” ou “Ouvidoria/ Fale Conosco”; carta; telefone; 

presencial.  Nos casos em que as demandas forem recebidas através de carta, 

telefone ou presencialmente, o servidor deverá abrir nova demanda no sistema da 

Ouvidoria clicando no botão “Adicionar Demanda” e, com clareza e objetividade, 

redigir o fato trazido ao conhecimento da Ouvidoria.  
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O Coordenador, previamente cadastrado no sistema pela 

Superintendência de Informática, irá fazer a classificação e a distribuição das 

demandas para cada servidor da Ouvidoria no mesmo dia do recebimento. O 

servidor receberá uma notificação da distribuição em seu e-mail institucional e na 

pasta “Em Análise” encontrará a demanda sob sua responsabilidade.  
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8.2 ATIVIDADE: ENCAMINHAR MANIFESTAÇÃO AO SETOR COMPETENTE E RESPONDER AO 

MANIFESTANTE 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A manifestação encaminhada à Ouvidoria do TCM refere à sugestão, 

elogio, crítica, reclamação ou comunicação de irregularidades com relação aos 

serviços prestados pelo Tribunal, ou sobre matéria de competência do Tribunal. Pela 

sua natureza, deverá ser repassada ao setor competente, por memorando, para o 

aprimoramento dos serviços prestados pela Corte e como feedback da sociedade ao 

trabalho realizado. O Conselheiro Ouvidor, quando julgar pertinente, também a 

levará ao conhecimento do Pleno na sessão técnica-administrativa. 

O memorando, a ser encaminhado ao setor competente com a demanda 

em anexo, deverá ser impresso e assinado pelo Conselheiro Ouvidor ou pelo 

coordenador da Ouvidoria. Concomitantemente, será preenchida a planilha "Controle 

de Memorandos" nos seus campos "memorandos"; "destino"; "objeto" e "envio": 

 

Planilha "Controle de Memorandos" 

A área técnica deverá responder em no máximo 5 dias úteis. Caso 

contrário, o coordenador deverá cobrar justificativa e agilidade da área, e dar 
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conhecimento ao Conselheiro Ouvidor sobre o atraso para que tome as medidas que 

julgar pertinentes. 

Respondido o Memorando, a planilha de nome "Controle de Memorandos" 

deve ser atualizada nos campos "Mem.Resposta"; "devolução" e "status": 

 

Planilha "Controle de Memorandos" 

Ressalta-se que com o novo sistema informatizado da Ouvidoria, está em 

fase de teste o envio de memorando também online. O memorando será enviado 

diretamente ao e-mail institucional do chefe da área requisitada o qual encaminhará 

a resposta via e-mail. Essa ação visa adequar, paulatinamente, todos os servidores 

da Corte ao futuro processo eletrônico que será implantado. 
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A resposta da demanda será redigida pelo servidor responsável e 

tramitada para a pasta “Em Resposta”. O coordenador e/ou Conselheiro Ouvidor 

avaliará o rascunho da resposta. Esta avaliação se dá quanto aos vários aspectos 

que envolvem uma resposta ao demandante (considerações legais, sociais e 

políticas). Após, caso necessite de alguma alteração o coordenador e/ou 

Conselheiro Ouvidor instruirá o servidor e, finalizada a redação, enviará a resposta 

definitiva.  
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8.3 ATIVIDADE: ARQUIVAR MANIFESTAÇÃO. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

Após o envio da resposta, a demanda será arquivada automaticamente 

no próprio sistema informatizado da Ouvidoria, na pasta “Respondida”. Caso, após o 

envio da resposta, se verifique algum equívoco na informação repassada, o servidor 

da ouvidoria poderá redigir nova resposta clicando em “Editar Resposta”, justificar a 

nova edição e enviar outro e-mail ao demandante. 
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8.4 ATIVIDADE: ENCAMINHAR A SOLICITAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO AO SETOR 

COMPETENTE PARA PRESTAR A INFORMAÇÃO, SE NECESSÁRIO. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A Ouvidoria fornecerá, de pronto, a resposta ao demandante, sem o 

concurso de outras unidades, sempre que dispuser de dados e informações 

suficientes para o pleno atendimento da demanda ou puder obtê-las de forma 

segura nos sistemas informatizados do TCM/GO. 

Se necessário, a demanda é encaminhada juntamente com um 

Memorando (conforme item 7.2) para a área técnica prestar as informações 

específicas necessárias.  

8.5 ATIVIDADE: RESPONDER AO DEMANDANTE E ARQUIVAR SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A resposta deve ser redigida de forma clara, objetiva e com a linguagem 

pertinente à usada inicialmente pelo demandante para que ele consiga entender a 

informação. O rascunho da resposta deverá ficar na pasta “Em Resposta” para que o 
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Coordenador e/ou Conselheiro Ouvidor possam avaliar e, posteriormente, enviar a 

resposta definitiva ao demandante. O arquivo acontecerá no próprio sistema da 

Ouvidoria (vide item 7.3) 

8.6 ATIVIDADE: VERIFICAR OS REQUISITOS DA CONSULTA NO REGIMENTO INTERNO, ART. 

199  

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A consulta encaminhada à Ouvidoria deve apresentar todos os requisitos 

previstos no art. 199 do Regimento Interno para ser autuada como processo. O 

servidor responsável pela demanda deverá verificar rigorosamente os requisitos para 

dar um andamento adequado. 

8.7 ATIVIDADE: RESPONDER AO DEMANDANTE SOBRE A FALTA DE REQUISITOS DA 

CONSULTA E ARQUIVAR. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

Caso a consulta encaminhada à Ouvidoria não apresente os requisitos 

previstos no art. 199 do Regimento Interno, deverá ser encaminhada resposta ao 

demandante esclarecendo os pontos necessários e arquivar a consulta no próprio 

sistema informatizado. 

8.8 ATIVIDADE: ENCAMINHAR CONSULTA PARA APURAÇÃO. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A consulta que apresentar todos os requisitos previstos no art. 199 do 

Regimento Interno, deverá ser autuada e encaminhada para apuração através de 

Despacho assinado pelo Conselheiro Ouvidor. Após, será encaminhada resposta ao 

demandante informando sobre a autuação, o número do processo e a possibilidade 

do acompanhamento processual pelo site da Corte. 
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8.9 ATIVIDADE: VERIFICAR OS REQUISITOS DA REPRESENTAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO, 

ART. 207 A 209. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A representação encaminhada à Ouvidoria deve apresentar todos os 

requisitos previstos no art. 207 a 209 do Regimento Interno para ser autuada como 

processo. O servidor responsável pela demanda deverá verificar rigorosamente os 

requisitos para dar um andamento adequado. 

8.10 ATIVIDADE: RESPONDER AO DEMANDANTE SOBRE A FALTA DE REQUISITOS PARA 

REPRESENTAÇÃO E ARQUIVAR. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

Caso a representação encaminhada à Ouvidoria não atenda os requisitos 

previstos no art. 207 a 209 do Regimento Interno, deverá ser encaminhada resposta 

ao demandante esclarecendo os pontos necessários e arquivar a representação no 

próprio sistema informatizado. 

8.11 ATIVIDADE: ENCAMINHAR REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A representação, que tiver todos os requisitos previstos no art. 207 a 209 

do Regimento Interno, deverá ser autuada e encaminhada para apuração através de 

Despacho assinado pelo Conselheiro Ouvidor. Após, será encaminhada resposta ao 

demandante informando sobre a autuação, o número do processo e a possibilidade 

do acompanhamento processual pelo site da Corte. 

8.12 ATIVIDADE: ANÁLISE PRELIMINAR DA NOTÍCIA DE FATO 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 
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A equipe da Ouvidoria analisará a notícia de fato trazida ao conhecimento 

da Ouvidoria, e levará ao Conselheiro Ouvidor que fará uma manifestação prévia de 

admissibilidade.  

8.13 ATIVIDADE: ARQUIVAR A NOTÍCIA DE FATO E RESPONDER AO DEMANDANTE. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

Se a notícia de fato não for previamente admitida, será arquivada 

(conforme item 7.3) e será encaminhada resposta motivada ao demandante, 

agradecendo-lhe a participação e o incentivando a auxiliar no trabalho de 

fiscalização da gestão municipal. 

8.14 ATIVIDADE: AUTUAR COMO PROCESSO DE NOTÍCIA DE FATO. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A notícia de fato que contenha elementos mínimos para averiguação da 

materialidade e autoria da situação trazida a conhecimento do TCM será recebida 

provisoriamente pela Ouvidoria, em despacho fundamentado que a mandará autuar 

e encaminhar para a Secretaria de Controle Externo responsável pela apuração do 

assunto tratado. O despacho, com a notícia de fato em anexo sem a identificação do 

demandante, deverá ser impresso e assinado pelo Conselheiro Ouvidor. A Ouvidoria 

também deverá providenciar resposta para o demandante, contendo o número do 

processo autuado com o endereço eletrônico para acompanhamento do seu 

andamento via internet. 

8.15 ATIVIDADE: ENCAMINHAR O PROCESSO DE NOTÍCIA DE FATO À SECRETARIA DE 

CONTROLE EXTERNO COMPETENTE PARA INSTRUÇÃO. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 
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A unidade especializada fará o levantamento de documentos e 

informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção 

necessários à instrução do feito. 

8.16 ATIVIDADE: MANIFESTAR POSICIONAMENTO DA SECRETARIA QUANTO À 

ADMISSIBILIDADE DA NOTÍCIA DE FATO. 

Responsável: Secretaria de Controle Externo 

Atos: 

Após levantamento de documentos e análise, a unidade especializada 

manifestará seu posicionamento em relação aos aspectos de autoria e materialidade 

da notícia de fato, remetendo o processo ao Conselheiro Ouvidor. 

8.17 ATIVIDADE: ANALISAR OS ELEMENTOS E MANIFESTAR QUANTO À ADMISSIBILIDADE DA 

NOTÍCIA DE FATO. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

A manifestação definitiva da admissibilidade da notícia de fato será de 

competência do Conselheiro Ouvidor que analisará todos os elementos dos autos e 

decidirá motivadamente pela admissão, ou não. Caso a notícia de fato seja admitida, 

será automaticamente convertida em denúncia.   

8.18 ATIVIDADE: TROCAR A ETIQUETA DO PROCESSO PARA “DENÚNCIA”. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

Com a admissão da notícia de fato, deverá ser providenciada a troca da 

etiqueta do processo antes como “notícia de fato” e tendo como relator o 

Conselheiro Ouvidor, para denominação de “denúncia”, e como relator o Conselheiro 

da Região do município onde ocorreu o fato denunciado.   

8.19 ATIVIDADE: AUTUAR PROCESSO COMO DENÚNCIA. 

Responsável: Ouvidoria 
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Atos: 

Autuar processo direto como Denúncia, quando todos os requisitos forem 

atendidos. 

8.20 ATIVIDADE: ENCAMINHAR A DENÚNCIA AO CONSELHEIRO DA REGIÃO. 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

Admitida a notícia de fato pelo Conselheiro Ouvidor, a Ouvidoria passará 

a ser a autora da denúncia, e a remeterá ao Conselheiro Competente da Região do 

município onde ocorreu o fato denunciado para que tome as providências que julgar 

pertinentes.  

8.21 ATIVIDADE: ANALISAR PROCESSO DE DENÚNCIA E DAR CONTINUIDADE. 

Responsável: Conselheiro da Região 

Atos: 

O Conselheiro da Região analisará todo os documentos comprobatórios já 

arrolados nos autos e dará continuidade ao processo de denúncia de acordo com o 

procedimento padrão de apuração de denúncias estabelecido para a Corte. 

8.22 ATIVIDADE: ENCAMINHAR A NOTÍCIA DE FATO PARA ARQUIVAMENTO E RESPONDER AO 

DEMANDANTE 

Responsável: Ouvidoria 

Atos: 

Caso a notícia de fato não seja admitida, o Conselheiro Ouvidor deverá 

justificar sua decisão e encaminhar o processo para a Divisão de Arquivo e 

Expedição proceder o arquivamento dos autos. A equipe da Ouvidoria providenciará 

resposta para o interessado, comunicando a inadmissibilidade, acompanhada de 

sucinta motivação 
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8.23 ATIVIDADE: ARQUIVAR PROCESSO DE NOTÍCIA DE FATO 

Responsável: Divisão de Arquivo e Expedição 

Atos: 

Arquivar o processo de acordo com procedimento padrão. 
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9. OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA OUVIDORIA 

9.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Todas as demandas encaminhadas para a Ouvidoria receberão 

respostas. O sistema informatizado gera automaticamente a “Pesquisa de 

Satisfação” a ser enviada ao demandante junto com a resposta elaborada pela 

Ouvidoria. O preenchimento é facultativo e serve para apreciar a satisfação do 

usuário com a atuação do TCM/GO. É uma forma de trazer um feedback da 

sociedade e, também, auxiliar no aprimoramento da Corte. 

O formulário da “Pesquisa de Satisfação” poderá ser alterado diretamente 

no sistema da Ouvidoria e o resultado da pesquisa é verificado no botão 

“Avaliações”. 
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9.2 RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 

Com objetivo de acompanhamento gerencial elaborar-se-á mensalmente 

e anualmente o relatório de todas as atividades realizadas pela Ouvidoria. Neste 

relatório haverá a discriminação da quantidade de demanda recebida classificada 

por natureza do assunto. De acordo com o quantitativo deverá ser elaborada uma 

tabela e um gráfico condizente com a tabela para melhor visualização. Também 

constará o resultado quantitativo da “Pesquisa de Satisfação” com a referente tabela 

e gráfico. Exemplo de tabela: 

Relatório resumido das atividades da Ouvidoria   
Mês/Ano 

Classificação Qtde Percentual 

Informação (LAI) 
  Notícia de Fato 
  Elogio 
  Sugestão 
  Representação 
  Consulta 
  Reclamação 
  Crítica 
  Comunicação de Irregularidades 
  Outros 
  Total 
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O relatório mensal deverá ser entregue à Assessoria de 

Acompanhamento de Processos até o 5° dia útil do mês subsequente e o relatório 

anual até a última sessão técnica-administrativa do ano subsequente.  

As sugestões, reclamações, críticas e elogios serão repassados para 

conhecimento do Colegiado na sessão técnico-administrativa em que o Conselheiro 

Corregedor relatar a produtividade mensal da Corte. 

9.3 DIVULGAÇÃO DA OUVIDORIA 

Não cabe, no contexto atual, uma postura fechada por parte dos Tribunais 

de Contas nem uma postura passiva por parte da sociedade. A democracia e o 

controle social são conquistas que os brasileiros alcançaram com muita luta, e que 

devem auxiliar no exercício das Cortes de Fiscalização, por meio do canal de 

comunicação aberto pelas Ouvidorias.  

A sociedade deve tomar consciência de que as contas são públicas, o 

erário é público, o Tribunal que o fiscaliza também o é, e cabe a todos os brasileiros 

darem sua contribuição para mudança desse cenário de ilegalidades e corrupção 

que inviabiliza o país. Para isso, é indispensável que esse canal seja conhecido pela 

população e utilizado pelas partes, da forma mais legítima e eficaz.  

A divulgação junto à sociedade e servidores acontece através do site 

oficial do TCM/GO, cartazes, cartilha, adesivos, nos cursos de capacitação de novos 

servidores, na participação em eventos (ex.: Portas Abertas do TCM/GO), pelo jornal 

publicado pela Corte “Jornal Informe”, e outros.  

A intenção é que a Ouvidoria do TCM/GO seja cada vez mais conhecida, 

aproximando a sociedade e divulgando o trabalho realizado pela Corte de Contas.  
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