
3º SEMINÁRIO DE OUVIDORIAS:  
As novas perspectivas em face da Lei 

13.460/17 



• DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.471, DE 22 DE 
MARÇO DE 2017, que prova a criação e 
organização do Sistema Estadual de Ouvidorias do 
SUS de Minas Gerais (Seos/MG), e dá outras 
providências; 

 

• RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/OGE Nº 0215, DE 
22 DE MARÇO DE 2017, que dispõe sobre a 
criação e a organização do Sistema Estadual de 
Ouvidorias SUS de Minas Gerais (Seos/MG) e dá 
outras providências.  



RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/OGE Nº 0215, 
DE 22 DE MARÇO DE 2017 

O Sistema Estadual de Ouvidorias SUS de Minas 
(Seos/MG), é composto por: Ouvidoria-Geral do 
Estado (OGE/MG), através da Ouvidoria Especializada 
de Saúde; Ouvidorias Regionais do SUS, vinculadas às 
URS da SES/MG; Ouvidorias Municipais do SUS, 
vinculadas às Secretarias Municipais de Saúde; 
Ouvidorias Institucionais do SUS/MG (FHEMIG, 
FUNED, HEMOMINAS); Ouvidorias localizadas em 
instituições/entidades prestadoras de serviços de 
saúde ao SUS/MG. 



RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/OGE Nº 0215, DE 22 DE 
MARÇO DE 2017 

• A Ouvidoria Especializada de Saúde da 
OGE/MG tem a função de Ouvidoria Central 
do SUS e coordena o Seos/MG; 

• As ouvidorias do SUS em Minas Gerais devem 
primar pelo direito à saúde, pelo respeito à 
dignidade da pessoa humana, à cidadania e à 
legalidade nas relações entre as ações e 
serviços do SUS e a sociedade 



ATRIBUIÇÕES OUVIDORIAS MUNICIPAIS E 
INSTITUCIONAIS DO SUS 

• Realizar o contínuo acompanhamento das ações 
da Ouvidoria, realizando avaliações, análise dos 
dados e dos indicadores, pesquisas de satisfação 
junto aos usuários dos serviços de saúde, 
promovendo a educação permanente da equipe 
e definindo medidas que aprimorem suas 
atividades;  



ATRIBUIÇÕES OUVIDORIAS MUNICIPAIS E 
INSTITUCIONAIS DO SUS 

• Diligenciar junto aos órgãos e setores da 
Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde ou 
da instituição com a finalidade de apurar 
informações e esclarecimentos necessários para 
dar solução às manifestações registradas nas 
respectivas Ouvidorias sobre os serviços 
públicos de saúde ou dos prestadores de 
serviços privados, contratados ou conveniados;  

 



ATRIBUIÇÕES OUVIDORIAS MUNICIPAIS E 
INSTITUCIONAIS DO SUS 

• Quando se tratar de instituições da administração 
indireta do Estado, as ouvidorias devem acolher as 
manifestações de agentes públicos sobre supostas 
práticas de assédio moral, acompanhar o trabalho 
das Comissões de Conciliação e de outros 
organismos institucionais de apuração, até a 
finalização do processo, bem como, acompanhar o 
atendimento proposto pelos serviços de perícia ao 
agente público assediado. 

 



PANORAMA DAS OUVIDORIAS DE SAÚDE NOS 
MUNICÍPIOS MINEIRO 

1. OGE/Ouvidoria de Saúde/Ouvidoria Central do SUS: 01 

2. Ouvidorias Regionais do SUS: 28 (uma em cada Unidade 
Regional de Saúde) 

3. Ouvidorias Municipais do SUS: 67 

4.  Ouvidorias Institucionais do SUS: 24 

4.1. FHEMIG (Administração Central + 20 Unidades): 21 

4.2. FUNED: 01 

4.3. HEMOMINAS (Administração Central + 1): 02 

TOTAL OUVIDORIAS DO SEOS/MG, EM 10/12/2018: 120 

 



PANORAMA DAS OUVIDORIAS DE SAÚDE 
NOS MUNICÍPIOS MINEIRO 

• As ouvidorias municipais são importantes 
para apontar caminhos para organização da 
gestão e Indicativos de melhoria de 
assistência; 

• Pode confrontar com a falta de recursos 
devido a atrasos. Municípios em MG 
aplicam em torno de 25.7% do recurso 
próprio. 



DIFICULDADES PARA IMPLANTAÇÃO DAS 
OUVIDORIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

• Falta de capacitação dos profissionais 
responsáveis pela ouvidoria; 

• Recurso financeiro insuficiente; 

• Falta de pessoal; 

• Dificuldade de Municípios de pequeno 
porte em implantar ouvidoria 
municipal. 



DIFICULDADES PARA FUNCIONAMENTO 
DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

• Baixa divulgação à população para o acolhimento 
das demandas; 

• Demandas de outros municípios recebidas já com 
prazos ultrapassados; 

• Não cumprimento dos prazos pelos setores 
responsáveis para resposta em tempo hábil; 

• Necessidade de infraestrutura para realização de 
atividades extramuros 



DIFICULDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS 
OUVIDORIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

• Muitos municípios possuem ouvidorias na forma 
incipiente, parcialmente implantadas; 

• Nosso desafio será convencimento da 
necessidade, utilização das demandas recebidas 
para auxiliar o planejamento futuro, ou seja 
utilizar a ferramenta em proveito próprio no 
território; 

• Judicialização de ações que demandam altos 
valores, incompatíveis com a programação 
municipal. 



DÍVIDA DO ESTADO COM OS MUNICÍPIOS 
Dívida acumulada no exercício de 2018 para com os Fundos 
Municipais de Saúde e prestadores de serviços de saúde é de 
R$ 498.192.297,13 (quatrocentos e noventa e oito milhões, 
cento e noventa e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e 
treze centavos).  

Dívida identificada por município sede do credor, em restos a 
pagar, é de R$ 3.483.997.391,08 (três bilhões, quatrocentos e 
oitenta e três milhões, novecentos e noventa e sete mil, 
trezentos e noventa e um reais e oito centavos). 

TOTAL: R$ 3.982.189.688,21 (três bilhões, novecentos e 
oitenta e dois milhões, cento e oitenta e nove mil, seiscentos 
e oitenta e oito reais e vinte e um centavos).  



OBRIGADO!  
 

Contato: 
info@cosemsmg.org.br 
www.cosemsmg.org.br 

(31) 3287-3220 
 


