
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

                                                        RELATÓRIO CURSO DE OUVIDORIA

Participação  em curso  de  CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM
OUVIDORIA, realizado em 19 e 20 de março de 2019. Foram abordados
os aspectos das Leis 13.460 / 2017 e 12.527/2011.

O  que  é  Ouvidoria?  Segunda  instância  de  atendimento,  orientadora
quanto  aos  direitos  e  deveres,  representante  do  cidadão  na  Instituição;
intermediador de catalisador de soluções; parceiro interno de qualidade;
agente de melhoria da Gestão.

A Ouvidoria não é? Serviço de atendimento ao cidadão (SAC) ; apenas
uma protocoladora de reclamações, uma central de geração de soluções ;
mero instrumento de markenting auditorial/controladoria e corregedoria.

Enfoques- Cidadania e participação social, transparência e controle social,
controle interno e melhoria da gestão.

Resultados esperados: Aproximação com os cidadãos, identificação das
áreas  que  estejam  merecendo  mais  atenção  dos  gestores,  correção  de
disfunções,  para  que  os  problemas  não  se  repitam,  credibilidade  e
fortalecimento da imagem da organização.

Para  que  serve  a  Ouvidoria:  reclamações,  denúncias,  informações,
sugestões, melhoria de processos e produtos e serviços, elogios.

Canais  de  atendimento  da  Ouvidoria:  Atendimento  pessoal  em  sala
reservada  para  acolhimento  dos  cidadãos,  localizada  em  local  de  fácil
acesso. Atendimento telefônico – preferencial pelo número 0800 ligação
gratuita,  Internet  pelo site  da organização TCE, através  de link  na pág
principal com acesso direto à Ouvidoria, carta – permitindo acesso àquelas
pessoas que não dispõem de outros meios. Caixas Coletoras – mantidas
junto às unidades descentralizadas, com amplo fluxo de pessoas.



Responsabilidades da Ouvidoria:  Fazer  o  correto  encaminhamento da
manifestação  ;  avaliar  as  respostas  e  soluções  apresentadas;  identificar
áreas  que  estejam  merecendo  mais  atenção  pelos  gestores;  solicitar  a
adoção  de  medidas  corretivas  para  que  os  problemas  não  se  repitam;
responder de forma clara e objetiva no prazo estabelecido ; propor medidas
corretivas  para  que  os  problemas  não  se  repitam  ;  colaborar  com  a
Ouvidoria na identificação e solução de problemas de ordem sistêmica.

Atenciosamente,

Magnólia Silva Carvalho


