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DECRETO/PMEC/GAB NO 037, DE 13 DE SETEMBRODE2022.

PUBLICADO EM:

!3 Dispõe sobre a criação da Ouvidoria
Municipal do Sistema Único de Saúde - SUS
no âmbito municipal, deÍine competências e
determina nomeação de ouvÍdores e dá
outras provídências.

A PREFETTA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS, ESTADO DO pARÁ EXMA Sra
IARA BRAGA MIRANDA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Orgânica
Municipal, e,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 1 .359, de 31 de agosto de 201 5 que Regula o
acesso a inÍormações previsto nos incisos X e XXXlll do art. 50 e no inciso ll do § 30 do
art. 37 da ConstituÍção Federal e no inciso ll do art. 29 e no § 50 do art. 286 da
Constituição do Estado do Pará e na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 20'1 1, e dá
outras providências, em consonância com a Lei no 12.52712011;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 'l 13, de 23 de maio de 2019 que institui a Rede
de Ouvidorias do Estado do Pará e estabelece os procedimentos gerais para o
tratamento das manifestações dos usuários de serviços públicos prestados pela
Administração Pública Estadual amparado pela Lei n" 13.46O/2017;

CONSIDERANDO a definição do Ministério da Saúde de que a Ouvidoria do SUS

constitui-se num espaço estratégico e democrático de comunicação entre o cidadão e

os gestores do Sistema Único de Saúde, relativos aos serviços prestados;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Gestão Estrategica e Participativa do SUS -
Participa SUS (Portaria GM/MS n" 3.02712007), que vislumbra a implantação de
Ouvidorias como uma das formas de fortalecer os mecanismos de participação social
e qualificar a gestão participativa do Sistema Único de Saúde - SUS;

CONSIDERANDO a o Pacto de Gestão do SUS (Portaria GM/MS n'399/20O6),Eixo7,
tópico 7.1, alínea'e', que prevê o apoio à implantação e implementação de Ouvidorias
nos municípios e estados como ação de fortalecimento para o processo de
partÍcipação social no SUS;
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CONSIDERANDO ainda que, com o objetívo de assegurar esse direito de participação na
gestão pública em saúde, as Ouvidorias do SUS apoiam-se nos princípios e diretrizes
que determinam as ações e serviços em saúde, expressos nos artÍgos 196, 197 e 198
da Constituição Federal e na Lei n" 8.080/90.

DECRETA

Art. 10 Fica criado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Eldorado do Carajás/PA a Ouvidoria Municipal do SUS, como canal de gestão e

estratégia participativa.

Art. 20 São os principais objetivos da Ouvidoria Municipal do SUS:

| - propiciar ao cidadão um instrumento de defesa de seus direitos e um canal de
comunicação com a administração da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do
Carajás/PA;

ll - atuar com ética, transparência e imparcialidade, de forma a garantir respostas às
manifestações recebidas e assegurar ao cidadão oportunidade de participação na
gestão pública, traduzÍda pela capacidade de manifestação de suas sugestões,
reclamações, denúncias e elogios através de canais de contato ágeis e eficazes; com a
preservação dos aspectos éticos de prioridade e confiabilidade de todas as etapas no
processo das informações;

lll - contribuir para a melhoÍia dos serviços prestados pelo Município e para o combate
à corrupção e atos de improbidade administrativa.

Art. 3o Compete à Ouvidoria de Gestão do SUS da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Eldorado do Carajás:

| - receber, analisar, monitorar, avaliar e controlar denúncias, reclamações, sugestões e

elogios dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde através do Sistema
Único de Saúde em suas respectivas unidades (desconcentrado, hospital ou

coordenadorias);

ll - propor e acompanhar a adoção de medidas para prevenção e correção de falhas e

omissões de agente público responsável pela prestação do serviço das Unidades de
Saúde;
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lll - contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados direta ou
indiretamente pela Secretaria Municipal de Saúde;

lV - encaminhar as demandas recebidas, conforme o inciso I aos setores competentes
para atendimento, quando houver necessidade, dentro dos princípios constitucionais de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência e eficiência no
cumprimento da ética na administração pública.

Art.40 lncube a equipe de servidores da Ouvidoria Municipal do SUS:

| - receber as reclamações, elogios, sugestões, solicitações, informações e responder
com respeito, agilidade e eficiência;

ll - exercer as funções pautadas nos interesses da Ouvidoria com independência,
autonomia sem qualquer ingerência político-partidária a fim de garantir os direitos dos
cidadãos-usuários e do serviço público;

lll - solicitar informações, documentos e materiais impressos, didáticos e técnicos aos
órgãos, entidades públicas e privadas, relativos a Ouvidoria;

lV - analisar as causas das falhas no serviço público e propor as mudanças viáveis e
coerentes para melhoria da qualidade dos servÍços;

V - resguardar sigilo das ações demandadas pelo cidadão-usuário e pelos superiores;

Vl - manter informações atualizadas e sistematizar todos os dados que originaram as
ínformações, indicadores;

Vll - elaborar relatórios periódicos aos órgãos superiores;

Vlll - atuar em parceria com outros servidores e órgãos públicos;

lX - Íomentar a participação do usuário na fiscalização e planejamento dos serviços
públicos;

X - divulgar as ações e ínalidade da Ouvidoria Municipal de Saúde junto à população
em geral;

Xl - criar peÍmanentemente estratégias que facilitem o acesso do cidadão aos serviços
de saúde e a Ouvidoria Municipal de Saúde;
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Xll - agir com integridade, ética, eíciência, transparência e justiça.

Art. 50 Recebida a manifestação, a unidade setorial da Ouvidoria Municipal do SUS
procederá à análise prévia e, se necessário, a encaminharão às áreas responsáveis pela

adoção das providências necessárias.

§ 1o Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para a
análise da manifestação, as unidades setoriais solicitarão ao usuário a
complementação de informações, que deverá ser atendida no prazo de 10 (dez) dias,
contados da data de seu recebimento.

§ 20 Não serão admitidos pedidos de complementação de informação sucessivos,
exceto se referentes a situação surgida com a nova documentação oLl com as
informações apresentadas.

§ 30 O pedido de complementação de informações suspende o prazo previsto no caput
do art. 60 deste Decreto, que será retomado a partir da resposta do usuário.

§ 40 A falta de complementação da inÍormação pelo usuário de serviços públicos no
prazo estabelecido no § 1o deste artigo acarretará o arquivamento da manifestação,
sem a produção de resposta conclusiva.

§ 50 A Ouvidoria Municipal do SUS poderá solicitar informações às áreas dos órgãos e
entidades da Admínistração Pública Municipal responsáveis pela tomada de
providências, as quais deverão responder dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados
do recebimento do pedido na área competente, prorrogável uma única vez por igual
período, mediante justifrcativa expressa.

Art. 6o A Ouvidoria Municipal do SUS deverá responder de maneira conclusiva às
manifestações, em linguagem objetiva, simples, compreensível e sem jargões técnicos,
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da manifestação, prorrogável

uma única vez por igual período, mediante justificativa expressa.

Art. 70 A reclamação e/ou sugestão recebida pela Ouvidoria Municipal do SUS será

encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço
público.

Art. 80 A denúncia recebida pela Ouvidoria Munícipal do SUS será conhecida, na

hipótese de conter elementos mínimos descritivos de irregularidade ou indícios que

permitam a Administração Pública Municipal a chegar a tais êlementos.
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Art. 90 O elogio recebido pela Ouvidoria Municipal do SUS será encaminhado ao agente
público que prestou o atendimento ou ao responsável pela prestação do serviço
público, bem como à sua chefia imediata.

Art. 10. A Ouvidoria Municipal do SUS promoverá, em conjunto com os demais órgáos e

entidades do Poder Executivo Municipal, a expedição de normas complementares
necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor em 60 (sessenta) dias após a data de sua
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Eldorado do Carajás/PA, 13 de setembro de 2022.

BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal
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