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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1  A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, estabeleceu para a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, ressaltando o papel 

das ouvidorias públicas na promoção da participação social (art.13). Posteriormente as ouvidorias federais passaram a desempenhar novo e 

relevante papel na garantia dos procedimentos de simplificação de serviços públicos estabelecidos pelo Decreto n. 9.094/2017. Cabe às 

ouvidorias federais receber, tratar e responder as solicitações de simplificação submetidas pelos usuários dos serviços públicos. 

 

1.2  As ouvidorias desempenham também papel pedagógico, uma vez que atuam numa perspectiva informativa, trazendo aos usuários mais 

conhecimento sobre seus próprios direitos e responsabilidades, incrementando, assim, a sua capacidade crítica e autonomia.  

 

1.3  A Ouvidoria da ANTAQ é, portanto, uma instância de controle e participação social, responsável por interagir com os usuários, com o objetivo 

de aprimorar a gestão pública e melhorar os serviços oferecidos, garantindo os procedimentos de simplificação e transparência dos processos 

necessários a esses serviços, nas manifestações referentes a denúncias, elogios, reclamações, solicitações, sugestões e simplifique concernentes 

às políticas e serviços públicos regulados e fiscalizados pela ANTAQ.  

 

2. DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

  

2.1  Para fins deste Manual, considera-se: 

 

I - Unidade Organizacional - UORG: setor que compõe a estrutura organizacional da ANTAQ, conforme disposto no Regimento Interno; 

II - Demanda: manifestação na forma de denúncia, reclamação, solicitação, sugestão, elogio e Simplifique!; 

III - Autoridade competente: titular do cargo de chefia; 

IV - Responsável da UORG pelas demandas da Ouvidoria: servidor designado pela autoridade competente para ser o responsável pelo 

atendimento às demandas, previamente cadastrado pela Ouvidoria; 

V - Demandante: cidadão-usuário que registra a manifestação; 

VI - Denúncia: ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios 

competentes; 

VII - Denúncia anônima: manifestação que não contenha a identificação do usuário, mas com indícios de relevância, autoria e 

materialidade de infração administrativa. 

VIII - Reclamação: demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público e à conduta de agentes públicos na prestação 

e na fiscalização desse serviço; 

IX - Solicitação: pedido para adoção de providências por parte dos órgãos e das entidades da administração pública federal; 

X - Sugestão: apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de serviços públicos prestados por órgãos e entidades 

da administração pública federal; 

XI - Elogio: demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço público oferecido ou o atendimento recebido; 

XII - Simplifique!: solicitação relativa à simplificação ou melhoria de serviços públicos, nos termos do Decreto nº 9.094, de 17 de julho 

de 2017. 

  

3. DOS OBJETIVOS 

  

3.1 O objetivo deste Manual é estabelecer os princípios básicos de ética e regras de conduta a serem observados pelos colaboradores que atuarem 

na Ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, no desempenho de suas atividades profissionais, no sentido de impulsionar 

uma cultura ética, baseada na confiança, na integridade das informações, na eficácia e eficiência dos serviços, na proteção do patrimônio e dos 

ativos, em conformidade com as leis, normativos e contratos. Para efeito do presente Manual, os referidos servidores serão doravante 

denominados “Colaboradores da Ouvidoria”. 

 

3.2  O Manual de Conduta da Ouvidoria está em consonância com o Plano de Integridade, com o Código de Ética dos Servidores da ANTAQ e com 

as demais disposições legais e normativas pelas quais se rege a Agência, que, amparados nos princípios, valores e padrões normativos do setor 

público, estabelecem o referencial moral da instituição para cumprimento de sua missão, dentro dos limites da legalidade, eficiência e moralidade 

administrativa. 

  

4. DAS REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS 

  

 

4.1 Na aplicação e interpretação das regras estabelecidas neste Manual devem ser observados os seguintes instrumentos legais e normativos, 

sem prejuízo do disposto em normas supervenientes que venham a regular a matéria:  

 

I - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação Regula o art. 5º, inciso XXXIII, CF/88; reserva de identidade 

do cidadão por 100 anos; 

II - Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – Lei Anticorrupção; 

III - Lei 13.460, de 26 de junho de 2017 – Dispõe sobre a proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos; aplica-se a 

todos os entes e Poderes; 

IV - Lei 13.838, de 25 de junho de 2019 – Lei Geral das Agências Reguladoras – enfatiza o papel da Ouvidoria e a inexistência de 

subordinação hierárquica. 

V - Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 – Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços 

públicos. 

VI - Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018 – Regulamenta a Lei 13.460/2017, sobre a proteção e defesa dos direitos do usuário 

do serviço público;  
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VII - Decreto nº 9.690, de 23 de janeiro de 2019 – Altera o Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a Lei nº 12.527/ 2011 – Lei de 

Acesso à Informação; 

VIII - Instrução Normativa OGU/CGU nº 05/2018 Norma básica a respeito das atividades desenvolvidas no âmbito das ouvidorias 

federais; 

IX - Instrução Normativa CGU nº 19/2018 – Estabelece a exclusividade da Ouvidoria para recebimento das manifestações dos usuários. 

X - Portaria nº 235-DG-ANTAQ,  de 02/07/2019 – Institui a Ouvidoria da Antaq como canal único de recebimento de todas as 

manifestações do art. 10, da Lei nº 13.460/2017; 

XI - Instrução Normativa nº 2, de 26/11/2019 da ANTAQ - disciplina a organização e o funcionamento da Ouvidoria da Antaq (com 

fluxogramas); 

XII - Portaria nº 581-CGU, de 9/03/2021 - Estabelece orientações para o exercício das competências das unidades do Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo Federal.  

 

5. DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ÉTICA PROFISSIONAL  

5.1  No desempenho de suas atribuições, os colaboradores da Ouvidoria atenderão os padrões e princípios éticos que regem a Administração 

Pública. Suas decisões e ações serão pautadas pelos Princípios Éticos Universais, compromissadas com o bem social e a valorização do ser 

humano, observados os princípios da integridade, objetividade, confiabilidade e competência. 

 

5.2 Devem ser íntegros e possuir reputação ilibada. 

 

5.3 Os colaboradores da Ouvidoria devem executar seus trabalhos com honestidade, diligência e responsabilidade, sendo-lhes vedadas as 

seguintes condutas: 

 

I - Usar sua função para obter privilégios ou facilidades, no trabalho ou fora dele; 

II - Fazer comentários que possam denegrir pessoas ou violar sua privacidade; 

III - Deixar de relatar informações ou dados incorretos contidos ou não nos registros, nos papéis de trabalho e nas demais demonstrações 

gerenciais que sejam de seu conhecimento; 

IV - Omitir as análises realizadas e as evidências produzidas ou coletadas em decorrência dos exames; 

V - Tomar parte, conscientemente, de qualquer atividade ilegal ou se envolver em atos impróprios para a ouvidoria ou para a organização; 

VI - Desprezar ou negligenciar qualquer ato ilegal ou desvirtuamento dos preceitos legais, ou das normas e dos procedimentos da ANTAQ; 

VII - Envolver-se, comercialmente e financeiramente, com pessoas das áreas da ouvidoria; 

VIII - Participar de trabalhos da Ouvidoria nos quais tenham desempenhado gestão ou responsabilidade operacional nos últimos 12 

meses, de forma a evitar potencial conflito de interesse; 

IX - Escusar-se de fornecer ou revelar a terceiros documentos, dados, informações e demonstrações, não podendo deles se utilizar, direta 

ou indiretamente, em proveito de interesses próprios ou de terceiros. 

 

 

6. DAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS 

  

 

6.1 Considerando-se as peculiaridades do trabalho dos profissionais das ouvidorias, há algumas competências que devem compor o perfil 

profissional desse trabalhador, e que podem contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados. Assim, todos os profissionais que 

atuam nas ouvidorias (incluindo o Ouvidor), devem mobilizar habilidades e conhecimentos no decorrer de suas práticas profissionais. 

 

6.2 Os colaboradores da Ouvidoria da Antaq são responsáveis pela qualidade das respostas dadas às manifestações do cidadão, por observar a 

proteção de informação pessoal e sigilosa e pelo cumprimento dos prazos estabelecidos, sendo-lhes demandados entre outros, os seguintes 

requisitos: 

 

I - Ter competência para ouvir e compreender, escutar com atenção e paciência, estabelecer empatia pelos manifestantes, agindo com 

presteza e imparcialidade perante todos; 

II - Utilizar recursos de informação e comunicação adequados à realidade das pessoas que procurarem os serviços da Ouvidoria; 

III - Orientar os manifestantes e servidores quanto aos prazos, fluxos e ações desenvolvidas no âmbito das unidades da Ouvidoria; 

IV - Interpretar a demanda de forma clara e objetiva, para o correto encaminhamento interno ou para área responsável pela apuração de 

ilícitos ou irregularidades; 

V - Ter facilidade de comunicação e integração com as demais as áreas técnicas responsáveis pela análise dos fatos narrados nas 

manifestações; 

VI - Acompanhar as demandas que gerem processo de apuração de irregularidades ou ilícitos, até decisão final da respectiva Unidade; 

VII - Organizar e interpretar as informações colhidas nas áreas técnicas para elaboração da resposta conclusiva, encaminhando ao 

demandante resposta de qualidade e fácil compreensão, utilizando redação oficial e linguagem cidadã; 

VIII - Participar da elaboração de relatórios de gestão e de diagnóstico dos serviços prestados no âmbito da ouvidoria. 

 

   6.3 Os colaboradores da Ouvidoria deverão ter conhecimento nas seguintes áreas: 

 

I - Missão, funções e processo de trabalho da Ouvidoria, bem como técnicas de atendimento ao cidadão; 

II - Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade na gestão pública, bem como da Carta de Serviços; 

III - Manual do Sistema da Ouvidoria; 

IV - Regimento e o Código de Ética da ANTAQ; 

V - Legislação e Normas sobre Conselho de Usuário de Serviços Públicos; 

VI - Legislação e Normas de proteção e defesa dos direitos do usuário. 
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7. FLUXO DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA 

  

 

7.1  A Ouvidoria deverá responder às manifestações de forma conclusiva em até 30 dias contados a partir do seu recebimento. Esse prazo pode 

ser prorrogado por igual período, desde que haja justificativa expressa (Lei n. 13.460/2017). 

 

7.2 A Ouvidoria solicitará complementação de informações, quando os elementos apresentados forem insuficientes para a análise da 

manifestação (Decreto n. 9.492/2018). O pedido de complementação de informações suspende a contagem original, abrindo prazo de 20 (vinte) 

dias para que o demandante apresente as informações solicitadas. Caso não haja retorno nesse período, a manifestação será automaticamente 

arquivada sem a produção de uma resposta conclusiva. 

 

 

8. PROTEÇÃO DO DENUNCIANTE NO TRATAMENTO DAS DENÚNCIAS 

  

 

8.1 O denunciante desempenha um papel fundamental na exposição de casos de corrupção, sonegação, fraude, má administração e outras 

irregularidades que possam ameaçar o interesse social e a ordem pública. E, ao decidir denunciar eventual irregularidade, pode se expor a riscos 

pessoais (ameaças, demissão, processos judiciais, ou mesmo riscos à sua integridade física). Assim, as informações pessoais do denunciante 

devem ter acesso restrito, limitadas apenas aos agentes públicos responsáveis pela análise preliminar da denúncia e pelos responsáveis pelo 

processo apuratório (Lei n. 13.460/2017, com amparo na Lei de Acesso à Informação, que, como regra geral, protege o usuário por meio da reserva 

de identidade por até 100 anos - art. 31). 

 

8.2  Com o objetivo de resguardar a identidade do denunciante, é importante que as denúncias tenham tramitação diferenciada da adotada para 

informações e documentos não restritos, quando encaminhadas da Ouvidoria para a unidade organizacional de apuração. 

 

8.3  Sendo necessária sua movimentação em meio físico, a denúncia deve ser preservada em um envelope lacrado, sendo entregue ao chefe da 

unidade organizacional responsável pela apuração competente, com o devido registro do recebimento; deve ser encaminhada sem a identificação 

do denunciante, a qual deverá ser tarjada, juntamente com qualquer informação que possa identificá-lo; 

 

8.4 O sistema eletrônico deve registrar todos os acessos realizados, de maneira a possibilitar a responsabilização funcional de servidor que 

desrespeitar o dever de sigilo em relação à identidade do denunciante. 

 

8.5  Se necessário para a apuração dos fatos for imprescindível conhecer de todas as informações, a denúncia completa deverá ser encaminhada 

à unidade técnica. A unidade poderá, se for o caso, solicitar mais esclarecimentos ao denunciante no decorrer da investigação preliminar a ser 

realizada, desde que preservado o sigilo da identidade do denunciante (Lei n. 12.527, de 2011 e na Lei n. 13.460, de 2017). 

 

9. DENÚNCIAS CONTRA AUTORIDADES 

  

9.1  No âmbito do Poder Executivo federal, a CGU é competente para acompanhar o tratamento e a apuração de denúncias envolvendo agente 

público no exercício de cargos comissionados do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, a partir do nível 4 ou equivalente. Assim, a 

Ouvidoria deve informar à CGU, quando receber denúncia contra esses agentes. (Instrução Normativa OGU n. 5/2018, art. 15).  

 

 

10. DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS DE ATENDIMENTO 

  

10.1 São objeto de atendimento da Ouvidoria as manifestações de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e Simplifique!. 

 

10.2  A Ouvidoria prestará atendimento pelos seguintes meios: 

 

I - Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Federal - Fala.BR; 

II - Central de atendimento telefônico gratuito: 0800-6445001; 

III - Correspondência; 

IV - Atendimento presencial na Ouvidoria. 

 

10.3  Todas as manifestações recebidas pela Ouvidoria, independentemente do canal utilizado, receberão tratamento criterioso, devendo ser 

analisadas e respondidas pela própria Ouvidoria ou encaminhadas às UORGs responsáveis, quando necessário, para a devida instrução. 

 

10.4  O expediente da Ouvidoria se dará em dias normais, das 8h00 às 20h00, para atendimento aos cidadãos/usuários e às áreas técnicas da 

ANTAQ; após às 20h00, nos finais de semana e feriados, o atendimento será realizado exclusivamente pelo telefone 0800-6445001, por meio de 

secretária eletrônica, ficando as mensagens armazenadas para posterior inclusão no Sistema Fala.BR. 

 

10.5  A Ouvidoria assegurará atendimento às manifestações recebidas pela ANTAQ, observando os princípios da eficiência e da celeridade, visando 

a sua efetiva resolução, cabendo aos seus colaboradores: 

 

I - Operar o Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Federal - Fala.BR, como canal único para o registro das 

manifestações, ainda que apoiado por Sistema próprio de Ouvidoria; 

II - Receber, analisar e tratar as manifestações, podendo a Ouvidoria responder diretamente ao demandante ou encaminhar as 

manifestações recebidas às UORGs responsáveis pelos assuntos tratados, quando couber; 

III - Receber das UORGs as respostas às demandas e, não havendo necessidade de revisão ou complementação, a Ouvidoria responderá 

diretamente aos demandantes; 

IV - Monitorar os prazos regulamentares e reportar o descumprimento às superintendências e, quando for o caso, ao Diretor-Geral; 

VII - Promover a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância às determinações da Lei nº 13.460/2017; 

 



    

MANUAL DE CONDUTA DOS COLABORADORES DA OUVIDORIA ANTAQ    

8 

10.6  Caberá somente à Ouvidoria o envio de respostas ao demandante, em comum acordo com a UORG responsável. 

 

10.7  O prazo para resposta ao demandante é de 30 (trinta) dias, contados da data de seu recebimento, prorrogável por igual período mediante 

justificativa expressa, conforme determina o art. 18 do Decreto nº 9.492/2018. 

 

10.8  O demandante receberá a resposta de sua manifestação preferencialmente por e-mail e caso a denúncia seja anônima ou o demandante não 

cadastre seu e-mail, a resposta à manifestação poderá ser acessada pelo Sistema Fala.BR por meio do número de cadastro. 

 

10.9  As manifestações recebidas pela central de atendimento telefônico gratuito 0800-6445001, por correspondência e atendimento presencial 

na Ouvidoria, serão cadastradas na Ouvidoria por meio do Sistema Fala.BR, pelo colaborador que a receber. 

 

10.10  A Ouvidoria dará encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados e fornecerá meios suficientes 

para os interessados acompanharem as providências adotadas. 

 

10.11  A manifestação poderá ser encerrada, por arquivamento, sem produção de resposta conclusiva, quando o seu autor descumprir os deveres 

de: 

 

I - Expor os fatos conforme a verdade; 

II - Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

III - Não agir de modo temerário; ou 

IV - Não prestar as informações que lhe forem solicitadas para o esclarecimento dos fatos.   
 
11. DO TRATAMENTO DAS DENÚNCIAS 

  

11.1  As denúncias recebidas serão encaminhadas pela Ouvidoria às UORGs de acordo com as seguintes modalidades: 

 

I - Denúncias/reclamações apresentadas por regulados e usuários, serão encaminhadas à Gerência de Planejamento e Inteligência da 

Fiscalização - GPF, da Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais - SFC; 

II - Denúncias sobre transgressão disciplinar de servidores, serão encaminhadas à Corregedoria - CRG; 

III - Denúncias cujo conteúdo envolvam situações de conflito de interesses e práticas antiéticas, que não se enquadrem no item anterior, 

serão encaminhadas à Comissão de Ética da ANTAQ - CEA; 

IV - Denúncias sobre nepotismo serão encaminhadas à Gerência de Recursos Humanos - GRH / Superintendência de Administração e 

Finanças – SAF; 

V – Denúncias em face de agente público no exercício de cargo comissionado do Grupo Direção e Assessoramento Superiores DAS a 

partir do nível 4 (quatro) ou equivalente, devem ser informadas à Ouvidoria-Geral da União, por meio do Sistema Informatizado de 

Ouvidorias do Governo Federal. 

 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

12.1  A omissão de uma regra de conduta neste Manual não significa que a mesma não seja aceita ou não tenha valor. 

 

12.2  A violação de norma de conduta deste Manual, implicará na respectiva ação disciplinar através de processo apuratório, instaurado de ofício 

ou a requerimento, em que serão oferecidos a ampla defesa e contraditório. 
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