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RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 9/2019

AÇÃO DE AUDITORIA: SERVIÇOS AO CIDADÃO
 
SUMÁRIO EXECUTIVO:

 
No presente trabalho, verificou-se a legalidade do cumprimento dos serviços prestados pelo CNMP à sociedade, em especial

quanto aos aspectos de transparência, lei de acesso à informação e qualidade da Carta de Serviços ao Cidadão, tomando-se como base
normativos que regem o tema. 

Para subsidiar as análises, foram verificadas, quanto à publicidade, as informações constantes no Portal da Transparência do
CNMP. Relativamente às verificações de conformidade com as normas, o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC foi objeto de análise em
conjunto com o desempenho das atividades relacionadas e desenvolvidas pela Ouvidoria Nacional no âmbito do CNMP.  

Verificou-se a adequação da Carta de Serviços ao Cidadão do CNMP, onde estão descritas as atividades realizadas pelo órgão,
prazos e procedimentos para se ter acesso aos serviços prestados pelo Conselho. Observou-se que a sua publicação demonstra alinhamento com
as melhores práticas de gestão. 

Houve análises no que concerne às metas, coletas e medições dos Indicadores Estratégicos 10.2 – Satisfação do usuário e 10.3
– Atendimento aos prazos LAI, constantes do Planejamento Estratégico do CNMP. 

Observou-se que a prestação de serviços do CNMP no que concerne a sua relação com a sociedade ocorre de maneira
satisfatória, havendo, no entanto, pontos a serem aprimorados.  

Houve trabalho recente do TCU relativamente ao Portal da Transparência do CNMP (Acórdão TCU nº 1832/2018 - Plenário),
em que foram detectadas algumas impropriedades, verificadas pela AUDIN no presente trabalho.  

 

I – APRESENTAÇÃO
 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019, apresenta-se o Relatório de Auditoria
sobre Serviços ao Cidadão. Este trabalho contém o resultado das análises realizadas acerca dos preceitos legais pertinentes e aplicáveis, bem
como a aderência aos normativos que regem o tema. A Carta de Serviços ao Cidadão do CNMP e o Portal da Transparência foram objeto de
avaliação no presente trabalho, bem como os relatórios de atividades semestrais da Ouvidoria Nacional. 

Para o presente trabalho, não houve amostragem, pois não há processos a serem analisados. Dessa forma, diversos objetos de
análise fazem parte do escopo nas verificações. 

Aqueles apontamentos que já foram sanados pelos gestores no decorrer da execução dos trabalhos não constam do presente
relatório, mas constam dos papéis de trabalho, inclusive detalhados na Matriz de Achados. Os pontos passíveis de recomendação são tratados
nas análises e descritos no Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna, no Apêndice II deste relatório. 

Em 06/12/2019 foi realizada a reunião de encerramento com a equipe de auditoria e servidores da Ouvidoria Nacional
e Secretaria-Geral, com o objetivo de possibilitar a última manifestação dos gestores acerca dos achados de auditoria. 
 
II – ESCOPO DO TRABALHO

 

Carta de Serviços ao Cidadão; 
Portal da Transparência do CNMP; 
Indicadores e metas estratégicas;  
Relatórios semestrais da Ouvidoria Nacional; e 
Fluxo e mapeamento de informações requeridas pelos cidadãos perante o CNMP. 

 
III – METODOLOGIA

 
Procedimentos de auditoria adotados: análise documental, entrevistas, conferência de dados, mapeamento de fluxo de

informações, aplicação de checklists, entre outros. 
 
IV – BASE NORMATIVA

 

Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação; 
Lei nº 13.460/2017 - Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública; 
Resolução CNMP nº 86/2012 - Portal da Transparência do Ministério Público; 
Resolução CNMP nº 89/2012; - Regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados e dá outras
providências; 
Resolução CNMP nº 92/2013 - Regimento Interno do CNMP; 
Resolução CNMP nº 178/2017 - Altera o Anexo I da Resolução CNMP n° 89, de 28 de agosto de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação
(Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados e dá outras providências; 
Portaria CNMP-PRESI nº 82/2011 - Institui a Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Portaria CNMP-PRESI nº 169/2012 - Dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei nº 12.527 e da Resolução CNMP nº 89 no âmbito do
CNMP e dá outras providências; 
Portaria CNMP-PRESI nº 63/2015 - Sistema ELO;   
Portaria CNMP-PRESI nº 25/2018 - Planejamento Estratégico do CNMP; 
Portaria CNMP-PRESI nº 188/2018 - Indicadores do Planejamento Estratégico do CNMP; 
Portaria CNMP-SG nº 117/2017 - Designa servidores para no âmbito da Secretaria-Geral receberem e responderem os pedidos de acesso a informações
da respectiva unidade; 
Manual da Transparência CNMP 4ª edição; e
Acórdão TCU-Plenário nº 1.832/2018 - Avaliação do grau de aderência dos portais na internet de 135 organizações públicas federais à legislação de
transparência. 

 
V – RESULTADO DAS ANÁLISES
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1. Introdução
 

Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 3 (três) Questões de Auditoria (QA) sobre temas relevantes referentes
aos Serviços ao Cidadão. Cada QA possui requisitos que foram verificados e testados pela equipe de auditoria. As QA elaboradas foram: 

1 – “A Carta de Serviços ao Cidadão do CNMP e os serviços sob responsabilidade da Ouvidoria encontram-se em
conformidade com a Lei nº 13.460/2017?”; 

2 – “Os serviços sob responsabilidade da Ouvidoria encontram-se em conformidade com a LAI (Lei 12.527/2011)?”; e  
3 – “Os fluxos de processos e documentos encontram-se adequados?”. Os resultados desta QA encontram-se no Apêndice I

deste relatório. 
 

2. Questão de Auditoria 1 - A Carta de Serviços ao Cidadão do CNMP e os serviços sob responsabilidade da Ouvidoria encontram-se
em conformidade com a Lei nº 13.460/2017?

 
A Questão de Auditoria 01 verificou a aderência dos serviços prestados pelo CNMP à Lei nº 13.460/2017, que disciplina a

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública. Foram abordados os seguintes
requisitos: 

Garantia aos direitos dos usuários na prestação dos serviços públicos; 
Carta de Serviços ao Usuário; 
Atividades sob responsabilidade da Ouvidoria Nacional; 
Avaliação da prestação dos serviços ao usuário; e 
Indicador 10.2 - Satisfação do usuário. 

A Carta de Serviços ao Cidadão do CNMP (https://www.cnmp.mp.br/portal/carta-de-servico) foi disponibilizada no sítio da
instituição no primeiro semestre de 2019 e foi fruto de um trabalho do Comitê Gestor Permanente do Portal da Transparência do CNMP em
parceria com a Presidência, Secretaria-Geral e Ouvidoria Nacional.  

A Carta descreve as atividades realizadas pelo órgão, prazos e procedimentos para ter acesso aos serviços prestados pelo
CNMP. Trata-se de um documento bastante abrangente acerca das atribuições da instituição e sua forma de relacionamento com a sociedade. 

De forma geral, observou-se que os procedimentos adotados pelo CNMP são satisfatórios no tocante ao atendimento ao
cidadão, havendo possibilidades de melhorias em alguns pontos específicos do processo, relatados a seguir.  

 
2.1 Constatação: Informação não constante na Carta de Serviços ao Cidadão.  
 

Análise: A Portaria CNMP-PRESI nº 63/2015, que regulamenta o sistema ELO no CNMP, em seu art. 22, dispõe que: 
 

O CNMP manterá, em sua sede, equipamentos à disposição dos usuários externos para consulta e digitalização de
documentos.

 
Após efetuadas suas verificações in loco, assim como entrevistas com as áreas envolvidas, constatou-se que existe um

computador na Ouvidoria destinado ao auxílio ao cidadão, que pode ser utilizado para fins de acesso ao sistema ELO.  
Dessa forma, faz-se necessário inserir tal previsão na Carta de Serviços ao Cidadão, como forma de dar publicidade a este

serviço prestado pelo CNMP. 
 
Recomendação: Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que disponibilize na Carta de Serviços ao Cidadão a informação a

respeito do equipamento existente no setor para auxílio ao usuário no acesso aos serviços e sistemas do CNMP. 
 

2.2 Constatação: Falta de definição de prazos para a prestação dos serviços ao cidadão. 
 

Análise: Não foram encontradas informações sobre definição ou cumprimento de prazos para a prestação dos serviços ao
cidadão. 

 
Comentários do Gestor e da AUDIN: 
 
Em resposta à Matriz de Achados, a Ouvidoria informou que não há normatização para a definição de prazos e ainda, que há

dificuldade interna na definição de estratégia para o tratamento das manifestações. 
 
Recomendação: Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que promova estudos e defina prazos para a prestação dos serviços ao

cidadão; e se for o caso proponha regulamentação interna e inclusão na Carta de Serviços ao Cidadão do CNMP. 

 

 2.3 Constatação: Falta de instrumento adequado para avaliação da qualidade do atendimento prestado ao usuário. 
 

Análise: Identificou-se não haver instrumento adequado para avaliação da qualidade do atendimento prestado ao cidadão. A
avaliação do atendimento da Ouvidoria é feita por meio da marcação da opção Sim/Não à pergunta "Essa resposta ofereceu ajuda?". Não há uma
avaliação efetiva quanto à qualidade do serviço prestado. Ademais, essa opção somente pode ser marcada nos casos de atendimento por
formulário eletrônico, não havendo meios de aferição para atendimentos presenciais. 

 
Comentários do Gestor e da AUDIN: 
 
Em resposta à Matriz de Achados, a Ouvidoria informou que o sistema informatizado não permite a melhor avaliação dos

atendimentos prestados pela Ouvidoria.  
 
Recomendação: Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que promova o aperfeiçoamento das avaliações de qualidade do

atendimento prestado ao cidadão. 
 
 

3. Questão de Auditoria 2 - Os serviços sob responsabilidade da Ouvidoria encontram-se em conformidade com a LAI (Lei
12.527/2011)? 
 

A Questão de Auditoria 02 tratou da Lei de Acesso à Informação e das atividades desempenhadas pela Ouvidoria do CNMP
afetas ao cumprimento da lei. Foram abordados os seguintes requisitos: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/carta-de-servico
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Condições de atendimento do SIC - Serviço de Informações ao Cidadão; 
Publicação de informações sobre o SIC; 
Divulgação de informações de interesse geral; 
Prazos de cumprimento da LAI; 
Relatórios semestrais e anuais da Ouvidoria; 
Servidores responsáveis pelo recebimento e resposta aos pedidos de informação; 
Indicador 10.3 - Atendimento aos prazos da LAI; 
Itens sob responsabilidade do CNMP quanto ao Acórdão TCU-Plenário nº 1832/2018 relativos ao Portal da Transparência. 

De acordo com o Regimento Interno do CNMP (Resolução CNMP nº 92/2013, art. 34), compete à Ouvidoria Nacional
funcionar como unidade responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), para os efeitos da Lei nº 12.527/2011.  

As informações sobre o SIC estão publicadas no sítio no CNMP em página específica
(https://www.cnmp.mp.br/portal/servico-de-informacao-ao-cidadao) e orientam o cidadão no tratamento e encaminhamento de demandas ao
CNMP, além de fornecer informações gerais sobre a instituição e disponibilizar caminho para acesso ao Portal da Transparência. 

Encontra-se publicado no Portal da Transparência do CNMP, o relatório estatístico com a quantidade de pedidos de
informação recebidos, atendidos e indeferidos, com informações genéricas sobre solicitações (janeiro a dezembro de 2018), o qual apresenta,
entre outros, o tempo médio de resposta e a quantidade de solicitações por assunto. Nesse relatório, identificou-se 21 (vinte e um) pedidos
relacionados à Lei de Acesso à Informação – LAI e tempo médio de resposta de 2.62 dias.
(https://www.cnmp.mp.br/portaldatransparencia/publicacao-anual-do-sic/relatorio-estatistico-com-a-quantidade-de-pedidos-de-informacao-
recebidos-atendidos-e-indeferifos-com-informacoes-genericas-sobre-solicitacoes-janeiro-a-dezembro-de-2015) 

Quanto aos aspectos de transparência, a atuação da equipe de auditoria foi no sentido de verificar o efetivo cumprimento do
Acórdão TCU-Plenário nº 1832/2018. O referido acórdão avaliou o grau de aderência dos portais da transparência de 135 organizações públicas,
entre elas o CNMP. Em seu item 9.1, o acórdão determina a correção de desconformidades identificadas. 

No âmbito do CNMP, o atendimento ao TCU se deu por meio da atuação do Comitê Gestor Permanente do Portal
da Transparência (processo nº 19.00.6620.0007656/2018-49), que determinou às áreas internas responsáveis o saneamento das inconsistências
apontadas. Pelo fato do trabalho do TCU ter sido bem completo e minucioso em relação à transparência, a Auditoria Interna atuou na
verificação das inconformidades apontadas. Desta feita, constatou-se que as inconsistências foram tratadas pelo CNMP e as providências
encaminhadas ao Tribunal de Contas da União. 

 

3.1 Constatação: Desatualização do normativo que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei nº 12.527/2011 e da
Resolução CNMP nº 89/2012, no âmbito do CNMP. 
 

Análise: A Portaria CNMP-PRESI nº 169/2012 dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da LAI e da Resolução
CNMP nº 89/2012 no âmbito do CNMP. Constatou-se que os dispositivos que tratam das atribuições do Protocolo Jurídico e das unidades
setoriais do CNMP não estão aderentes à realidade dos fluxos de processo. 

 
Comentários do Gestor e da AUDIN: 
 
A Matriz de Achados contendo a presente constatação foi encaminhada à Presidência e à Secretaria-Geral do CNMP, que se

manifestaram no sentido de haver necessidade de alinhamento entre as áreas relacionadas ao conteúdo da Portaria e atualização do ato
normativo. 

Em 19/11/2019, a Presidência remeteu o processo SEI nº 19.00.1000.0001676/2019-08 à AUDIN para que a equipe de
auditoria analisasse a minuta de normativo que pretende substituir a Portaria CNMP-PRESI nº 169/2012. 

As análises foram efetuadas e houve reunião de integrantes da equipe com servidora da Presidência responsável pela minuta
em 25/11/2019. Os servidores pontuaram aspectos relevantes da minuta, restando alguns pontos a serem discutidos entre a Presidência e a
Ouvidoria do CNMP. 

Até o fechamento dos trabalhos, a portaria ainda não havia sido publicada. 
 
Recomendação: Recomenda-se à Presidência que promova a atualização do normativo que disciplina a LAI (e a Resolução

CNMP nº 89/2012) no âmbito do CNMP. 

 

3.2 Constatação: Desatualização do normativo de designação de servidores responsáveis pelo recebimento e resposta aos pedidos de
acesso a informações nas unidades setoriais do CNMP. 
 

Análise: A Portaria CNMP-PRESI nº 169/2012, em seu art. 5º, dispõe: 
 

Art. 5º Cada unidade setorial do CNMP deverá designar à Ouvidoria um servidor titular e um suplente, responsáveis pelo
recebimento e resposta aos pedidos de acesso a informações que o setor detém. 
 

Atualmente, a designação dos servidores é feita por meio da Portaria CNMP-SG nº 117/2017. No entanto, a referida portaria
encontra-se desatualizada, designando servidores que não mais compõem o quadro do órgão. 

 
Comentários do Gestor e da AUDIN: 
 
Em resposta à Matriz de Achados, a Secretaria-Geral informou a necessidade de atualização dos indicados na portaria ou de

formalização de indicados por outro instrumento menos formal. 
Entende-se que a designação por portaria pode constituir um instrumento demasiado formal caso as designações sejam feitas

nominalmente, haja vista a rotatividade de servidores nas unidades do CNMP. Caso a designação seja feita considerando os cargos dos
servidores responsáveis, entende-se que a portaria constitui um instrumento válido. 

Em todo caso, as alterações no ato normativo devem ser feitas considerando o novo normativo que irá substituir a Portaria
CNMP-PRESI nº 169/2012. 

 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria-Geral a atualização do ato que designa os servidores responsáveis pelo

recebimento e resposta aos pedidos de informação nas unidades setoriais do CNMP. 

 

3.3 Constatação: Valor das taxas e tarifas não faz menção à isenção de taxas e informa normativo errado em “Perguntas Frequentes” no
sítio eletrônico do CNMP. 
 

https://www.cnmp.mp.br/portal/servico-de-informacao-ao-cidadao
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Análise: A Lei nº 12.527/2011, inciso VI, § 1º do Art. 8º, dispõe que: 
 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas.  
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo: 
...  
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  

 
Verificou-se informação equivocada no link de "Perguntas Frequentes" do SIC (https://www.cnmp.mp.br/portal/perguntas-

frequentes-old/307-perguntas-frequentes-como-proceder-para-obter-copia-de-um-processo), o qual informa o valor das cópias impressas
dos documentos, no entanto, não há informações a respeito das opções de isenção (IN CNMP-SG nº 01/2013, art. 9º, § 4º e 5º). Além disso,
a Instrução Normativa que disciplina o assunto é a IN nº 01/2013, e não a IN citada no link. 

 
Comentários do Gestor e da AUDIN: 
 
Em resposta à Matriz de Achados, a Ouvidoria informou que foi solicitada à SECOM a correção e atualização

do link “Perguntas Frequentes” no site do CNMP.  
Não obstante, até o encerramento dos trabalhos desta ação, as correções não tinham sido realizadas.  
 
Recomendação: Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que promova a correção e atualização das informações constantes no

link de "Perguntas Frequentes" do SIC (https://www.cnmp.mp.br/portal/perguntas-frequentes-old/307-perguntas-frequentes-como-proceder-
para-obter-copia-de-um-processo), no que se refere às opções de isenção e quanto ao normativo concernente.  

 
3.4 Constatação: Possibilidade de melhoria na avaliação dos serviços prestados pelo CNMP aos usuários. 
 

Análise: Conforme a Lei nº 13460/2017, art. 6º, inciso I, c/c o art. 23, inciso II: 
 

Art. 6º São direitos básicos do usuário: 
I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços; 
Art. 23. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão avaliar os serviços prestados, nos seguintes
aspectos: 
... 
II - qualidade do atendimento prestado ao usuário; 

 
Há link (https://pesquisa.cnmp.mp.br/limesurvey/index.php/983979) para pesquisa de satisfação de serviços digitais (mais

abrangente que o formulário da Ouvidoria) na Carta de Serviços ao Cidadão. No entanto, a pesquisa não está diretamente ligada ao momento de
prestação do serviço e não há gestor definido para o seu acompanhamento, tornando-a inefetiva. 

 
Comentários do Gestor e da AUDIN: 
 
Em resposta à Matriz de Achados, a Secretaria Processual informou que foi solicitada à SECOM a inclusão de link de pesquisa

de satisfação em cada serviço disponível no site do CNMP.  
Esta Auditoria Interna entende que a vinculação entre pesquisas e serviços específicos possibilitará o conhecimento mais

definido em relação aos serviços entregues de maneira adequada e os serviços que necessitam de melhorias com maior tempestividade. A
vinculação também ensejará um retrato fidedigno da percepção dos usuários em relação aos serviços sem a presença de vieses de serviços
distintos impactando a média de avaliação de outros serviços. 

 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria Processual, com o auxílio da STI e da SECOM, a inclusão de links específicos de

pesquisa de satisfação para cada serviço disponível no site do CNMP.  
 

3.5 Constatação: Divergência nas informações sobre a pergunta de avaliação no formulário eletrônico, constante no Relatório Semestral
da Ouvidoria (julho a dezembro 2018) e Relatório Semestral da Ouvidoria (janeiro a julho 2019). 
 

Análise: Verificou-se que no Relatório Semestral da Ouvidoria (julho a dezembro
2018)https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Ouvidoria_Nacional/Relatórios/II_Semestre_2018_Ouvidoria.pdf) consta a seguinte informação:
"A partir de dezembro, o questionamento foi modificado para: 'Você foi bem atendido(a)?'” No Relatório Semestral da Ouvidoria (janeiro a
julho 2019 https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Ouvidoria_Nacional/Relatórios/I_Semestre_2019_Ouvidoria_.pdf) consta a seguinte
informação: "Por fim, após finalização e conclusão da manifestação, o usuário é convidado a responder a pesquisa de satisfação do atendimento,
quando é questionado: 'Você foi bem atendido(a)?'”. Porém, em teste realizado, a pergunta apresentada no formulário é: "Essa resposta ofereceu
ajuda?" 

 
Comentários do Gestor e da AUDIN: 
 
Em resposta à Matriz de Achados, a Ouvidoria informou que houve erro na elaboração do relatório e que as informações estão

em desacordo com a realidade. 
 
Recomendação: Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que promova a errata das informações improcedentes no próximo

relatório semestral. 
 

3.6 Informação: Dados coletados para o indicador CNMP_PE2018_IND_10.3 - Atendimentos aos prazos da LAI, encontram-se com
informações diferentes das informações constantes no Relatório Semestral da Ouvidoria (janeiro a julho 2019). 
 

Análise: Identificou-se que há 306 pedidos de informações, conforme constante na página 15 do Relatório Semestral da
Ouvidoria (janeiro a julho 2019 – https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Ouvidoria_Nacional/Relatórios/I_Semestre_2019_Ouvidoria_.pdf) e
que estes não são apenas referentes à Lei de Acesso à Informação – LAI. 

No mesmo relatório informado acima, especificamente na página 17, é possível identificar que há informação de 16
atendimentos pelo assunto LAI
(https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Ouvidoria_Nacional/Relat%C3%B3rios/I_Semestre_2019_Ouvidoria_.pdf). 

No que se refere ao número total coletado e informado para compor a medição do indicador CNMP_PE2018_IND_10.3 -
Atendimentos aos prazos da LAI, observou-se o número total de 161 pedidos de informação atendidos nos prazos da LAI e mesmo total de
pedidos de informação atendidos no período (CNMP_PE2018_IND_10.3.A e CNMP_PE2018_IND_10.3.B, respectivamente). 

https://www.cnmp.mp.br/portal/perguntas-frequentes-old/307-perguntas-frequentes-como-proceder-para-obter-copia-de-um-processo
https://www.cnmp.mp.br/portal/perguntas-frequentes-old/307-perguntas-frequentes-como-proceder-para-obter-copia-de-um-processo
https://pesquisa.cnmp.mp.br/limesurvey/index.php/983979
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Ouvidoria_Nacional/Relat%C3%B3rios/II_Semestre_2018_Ouvidoria.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Ouvidoria_Nacional/Relat%C3%B3rios/I_Semestre_2019_Ouvidoria_.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Ouvidoria_Nacional/Relat%C3%B3rios/I_Semestre_2019_Ouvidoria_.pdf)%20
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Ouvidoria_Nacional/Relat%C3%B3rios/I_Semestre_2019_Ouvidoria_.pdf
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Em resposta à Matriz de Achados, a Ouvidoria informou que a informação publicizada no site do CNMP, página da Ouvidoria
do MP é correta e foi extraída do Sistema da Ouvidoria Nacional.  Dessa forma, observa-se que existem informações diferentes sobre os
mesmos itens, compondo os relatórios da Ouvidoria e o indicador estratégico 10.3 do CNMP.    

 
4. Questão de Auditoria 3 - Os fluxos de processos e documentos encontram-se adequados? 
 

Na Questão de Auditoria 03, verificou-se o fluxo de informações relacionadas à prestação de serviço ao cidadão que
comparece ao CNMP para efetuar a sua demanda. 

Para essa QA, foram identificadas as principais etapas do processo e buscou-se identificar os alguns dos riscos do processo e a
suficiência dos controles internos atualmente estabelecidos. 

 
APÊNDICE I 

MAPEAMENTO DO FLUXO DAS INFORMAÇÕES 
 

 
Um dos pontos levantados refere-se a não existência de formulário padronizado para manifestação do cidadão que comparece

ao CNMP presencialmente na Ouvidoria, conforme demonstrado com a caixa vermelha no fluxo. 
Outro aspecto analisado refere-se aos Pedidos de Providência autuados no CNMP. Utilizando o critério “A demanda diz

respeito ao MP brasileiro?”, a COPAD/SPR, por força do Regimento Interno da instituição, instrui processos e distribui às unidades do CNMP.
No entanto, nem sempre as manifestações são pertinentes à atuação do CNMP, o que faz com que as unidades arquivem o processo, dando
ciência ao requente. Nesses casos, não há uma orientação ao cidadão quanto ao local apropriado para realização da sua manifestação, como é
feito em relação às demandas encaminhadas à Ouvidoria. 

 
VI. CONCLUSÃO
 

Ante o exposto, os achados de auditoria passíveis de recomendações constam das análises do presente Relatório de Auditoria e
do Apêndice II. Há ainda algumas informações consideradas importantes, mas que não foram objeto de recomendação. As
falhas/impropriedades que foram sanadas e/ou o gestor tomou ciência ao longo do trabalho constam da Matriz de Achados constantes nos papéis
de trabalho desta ação de auditoria. 

Nestes termos, encaminha-se à Presidência, Secretaria-Geral, Ouvidoria e Secretaria Processual para ciência e adoção de
providências. 

 
Brasília, 12 de dezembro de 2019. 
 

ANEXO I – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 9/2019
 

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna
 

Item Recomendação Unidade

2.1
Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que disponibilize na Carta de Serviços ao Cidadão a
informação a respeito do equipamento existente no setor para auxílio ao usuário no acesso aos
serviços e sistemas do CNMP. 

Ouvidoria

2.2
Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que promova estudos e defina prazos para a prestação dos
serviços ao cidadão; e se for o caso proponha regulamentação interna e inclusão na Carta de
Serviços ao Cidadão do CNMP.

Ouvidoria

2.3 Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que promova o aperfeiçoamento das avaliações de
qualidade do atendimento prestado ao cidadão. Ouvidoria

3.1 Recomenda-se à Presidência que promova a atualização do normativo que disciplina a LAI (e a PRESI
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Resolução CNMP nº 89/2012) no âmbito do CNMP.

3.2 Recomenda-se à Secretaria-Geral a atualização do ato que designa os servidores responsáveis
pelo recebimento e resposta aos pedidos de informação nas unidades setoriais do CNMP. SG

3.3

Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que promova a correção e atualização das informações
constantes no link de "Perguntas Frequentes" do SIC (https://www.cnmp.mp.br/portal/perguntas-
frequentes-old/307-perguntas-frequentes-como-proceder-para-obter-copia-de-um-processo), no
que se refere às opções de isenção e quanto ao normativo concernente.  

Ouvidoria

3.4 Recomenda-se à Secretaria Processual, com o auxílio da STI e da SECOM, a inclusão
de links específicos de pesquisa de satisfação para cada serviço disponível no site do CNMP.  SPR

3.5 Recomenda-se à Ouvidoria Nacional que promova a errata das informações improcedentes no
próximo relatório semestral. Ouvidoria

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Pinheiro Guedes, Técnico Administrativo, em 12/12/2019, às 14:10, conforme
Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Renata Alencar Campolina Bernat, Auditora-Chefe Substituta, em 12/12/2019, às 14:14,
conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0306267 e o código CRC D1669AA5.
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