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o órgão responsável pela resposta deverá analisar a demanda e retornar um 
relatório de apuração para que seja encaminhada resposta ao demandante;

o órgão responsável pela resposta deverá apenas acusar o conhecimento.

o órgão responsável pela resposta deverá responder ao demandante.

Campo de escolha da identificação do manifestante, pessoa física, jurídica, etc ou anônimo.

Código do Assunto.
Código que identifica a manifestação, número de protocolo da manifestação.
Série é gerada quando o registro é desdobrado em mais de uma manifestação (o registro 
contem mais de um serviço da Prefeitura).
Data de registro da manifestação
Data do envio ao local responsavel pelo atendimento da demanda e/ou análise
Assunto/tema específico relacionado com a manifestação do demandante.
Situação em que a manifestação se encontra, no sistema, em relação a sua tamitação.
Data da (última) situação na manifestação
Quantidade de dias que a manifestação tramitou ou ainda tramita, obtida a partir das datas 
de registro e de status
Local responsável pela triagem, primeira análise, acompanhamento da atramitação e  
encerramento da demanda
Local onde ocorreu o fato motivador da manifestação, quando essa informação for indicada 
pelo demandante ou identificada na demanda, durante a triagem, principalmente pelo relato.

Órgão da administração pública municipal resposável pela resposta técnica/parecer e/ou 
atendimento da demanda do cidadão.
Órgão responsávelpelo envio da resposta ao demandante e encerramento da mesma no 
sistema TAG - função exclusiva da Ouvidoria.
Área tema relaciona ao um grupo de assuntos.

Tipo de manifestação (denúncia, elogio, informação, reclamação, solicitação ou sugestão).

Paramentro que define a condição ou estado  da manifestação de antecedência no tempo e 
na ordem de tramitação.
Campo informo o municipio

Campo que permite escolher o canal de registro da manifestação: internet, telefone, e-mail, 
etc.
Campo que permite o cidadão/demandante escolher o canal de recebimento da resposta à 
sua manifestação: internet, telefone, e-mail, etc.
Campo que permite ao demandante escolher o seu gênero.
Campo que permite que o demandante solicite sigilo dos seu dados.
Campo que permite que o demandante determine o anonimato na sua manifestação.


