
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

PROJETO DE OUVIDORIA

Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA)

1. APRESENTAÇÃO

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia constitui-se num espaço 
estratégico e democrático de comunicação entre o cidadão e esta Corte de 
Contas, visando ao fortalecimento dos mecanismos de participação social.

É fundamental para a sua consolidação que o cidadão tenha um espaço para 
solicitar informações, registrar sugestões, elogios, reclamações e denúncias, 
obtendo resposta ágil e resolutiva a sua manifestação.

Para  tanto,  faz-se  necessária  a  implementação  de  uma  Ouvidoria  com  a 
concepção  de  gestão  participativa  e  democratização  da  informação,  que 
propicie um atendimento eficaz, capaz de buscar a solução das manifestações.

Além  disso,  estas  manifestações  devem  ser  organizadas  em  relatórios 
gerenciais  objetivando  informar  e  subsidiar  os  Gabinetes,  servindo  de 
instrumento para mudanças positivas no curso das Auditorias.

Este projeto visa à implementação de ações proativas no sentido de fomentar o 
Controle  Social,   através  da  participação  da  sociedade  e  do  incentivo  ao 
exercício da cidadania.

2. INTRODUÇÃO

Desde a implantação da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
(2006) e a sua regulamentação por intermédio da Resolução no 066 de 25 de 
setembro de 2008,  verificou-se que,  ao longo dos anos seguintes -  2008 a 
2011, houve um decréscimo acentuado das demandas ingressadas nesta Corte 
de Contas. 

Visando formar um juízo de valor, e tendo como base o ano de 2008 como ano 
base,  verificou-se  que,  do  total  de  268  (duzentas  e  sessenta  e  oito) 
manifestações, 64 (sessenta e quatro) foram denúncias. Comparativamente ao 
ano seguinte (2009), das 207 (duzentas e sete) manifestações (44 denúncias), 
observou-se uma redução de aproximadamente 23% (vinte e três por cento). 
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Em 2010, ingressaram 114 (cento e quatorze) manifestações, sendo 30 (trinta) 
denúncias, e uma redução de aproximadamente 57% (cinquenta e sete por 
cento).  Para  finalizar,  em  2011  ingressaram  134  (cento  e  trinta  e  quatro) 
manifestações  (60  denúncias)  e  redução  de  50% (cinquenta  por  cento).  O 
quadro abaixo ilustra a situação anteriormente descrita:

QUADRO COMPARATIVO

Ano
Manifestações

Denúncias
Total Percentual

2008 268 - 64
2009 207 23 44
2010 114 57 30
2011 134 50 60

Fonte: Relatórios de Atividades

Diante de tais constatações, a Presidência desta Corte de Contas solicitou a 
apresentação de um projeto de Ouvidoria para reverter a situação encontrada.

A seguir, apresentamos o anteprojeto para a apreciação da Presidência deste 
Tribunal.

3. OBJETIVO GERAL

Contribuir para a melhoria da eficiência da Administração Pública Estadual a 
partir da promoção da participação da sociedade, estimulada pela Ouvidoria do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

4. OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover  o  aumento  do  controle  social  e  o  fortalecimento  do  exercício  da 
cidadania como instrumento do Regime Democrático de Direito.

5. PÚBLICO ALVO
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As  atividades  ligadas  à  divulgação  do  projeto  serão  desenvolvidas  para  o 
público  externo  do  Estado  da  Bahia,  compreendendo  os  Territórios  de 
Identidade:

• Poder Público;

• Conselhos de Políticas Públicas;

• Sociedade Civil.

Ademais, deverão fazer parte desta divulgação as seguintes entidades: 

• Observatórios Sociais;

• Organizações não Governamentais;

• Conselhos de bairros;

• Universidades Públicas e Particulares;

• Unidades Escolares de nível médio públicas e particulares.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

O período de execução deste projeto compreenderá 9 (nove) meses do ano de 
2013. A divulgação, com a apresentação em "power point", será realizada por 
servidores desta Ouvidoria, acompanhados de vídeo institucional, e cartilha - 
Fiscalize com o Tribunal.

Com a finalidade de ampliação do Controle Social, além de divulgar em seu 
sítio na internet, e participar de entrevista em programas de rádio nos diversos 
municípios a serem visitados, esta Ouvidoria deverá promover palestras para 
os entes e entidades anteriormente mencionadas, apresentando a legislação 
com seus respectivos artigos que embasam as competências constitucionais 
desta Corte de Contas.

7. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

O referido projeto objetiva a aproximação do cidadão da Instituição Tribunal de 
Contas, sendo esta exercida a partir do momento em que o cidadão dirige-se à 
Ouvidoria enviando solicitações, informações, reclamações, elogios, críticas e 
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sugestões com vistas à correção e ao cumprimento e aprimoramento dos atos 
administrativos e de gestão praticados no âmbito da Administração Pública.

Saliente-se que, como os Tribunais de Contas são instituições desconhecidas 
por  grande  parte  da  população,  em níveis  sociais,  econômicos  e  culturais,  
reside  aqui  o  maior  desafio  da  Ouvidoria  desta  Corte  de  Contas:  tornar  a 
Instituição conhecida de forma a estimular o Controle Social, a participação da 
sociedade e promoção da cidadania.

Diante das inferências mencionadas anteriormente, apresentamos a seguir os 
requisitos básicos para a implantação/implementação do projeto de Ouvidoria 
do TCE/BA.

• Reunião  com  os  membros  da  Ouvidoria  para  a  apresentação  de 
diagnóstico: Matriz de Riscos;

• Conscientização de servidores: gerentes e coordenadores;

• Organização voltada para a participação do cidadão;

1. implementação de canais de comunicação;

2. funcionamento de linhas telefônicas;

3. funcionamento de fax;

4. implantação de caixas coletoras.

• Implantação da Ouvidoria:

1. seleção e capacitação da equipe;

2. espaço físico para funcionamento;

3. competências regimentais;

4. monitoramento das demandas ingressadas.

• Campanha de divulgação da Ouvidoria:
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1. preparação  de  edital  para  contratação  de  empresa  visando  à 

edição de vídeo institucional;

2. confecção de cartilha: Fiscalize com o Tribunal;

3. preparação de "power  point":  Competências  Constitucionais  do 
Tribunal x papel institucional da Ouvidoria;

4. elaboração de manual de procedimentos da Ouvidoria.

O  presente  trabalho  foi  desenvolvido  para  garantir  que  sejam atingidos  os 
objetivos desejados por esta Ouvidoria. Assim, a postura da Presidência deste 
Tribunal  vem  desempenhando  papel  determinante  para  que  as  metas 
estabelecidas neste projeto sejam atingidas. 

7.1.  Reunião  com  os  membros  da  Ouvidoria  para  a  apresentação  de 
diagnóstico: Matriz de Riscos

No período compreendido entre os meses de maio a junho de 2012, a equipe 
desta Ouvidoria realizou reuniões visando ao levantamento de "Questões de 
Auditoria e seus respectivos Riscos" para a determinação/sinalização de ações 
a  serem  implementadas,  objetivando  promover  meios  para  o  aumento  da 
participação popular, permitindo a ampliação do Controle Social.

Neste sentido, foram levantadas 4 (quatro) questões de auditoria elencadas a 
seguir:

 Q.1. O Tribunal de Contas disponibiliza recursos necessários de forma a 
possibilitar  resultados  positivos  no  atendimento  das  demandas 
externas?

 Q.2. O Tribunal  de Contas implementa ações objetivando fortalecer a 
interação  com  os  jurisdicionados,  a  sociedade  civil,  bem  como  nos 
setores internos?

 Q.3. O Tribunal de Contas realiza ações visando à divulgação de suas 
competências constitucionais e dos resultados de suas auditorias? 

 Q.4. O Tribunal de Contas se compromete a contemplar as demandas 
advindas da Ouvidoria nos Planos Operacionais de suas unidades?

As questões estão relacionadas à identificação e análise de riscos (impacto x 
probabilidade)  associadas  ao  não  cumprimento  das  metas  e  dos  objetivos 
operacionais  de  informação   e  de  conformidade.  Cada  risco  relaciona-se 
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diretamente à perda ou incerteza do cumprimento de um objetivo: aumento do 
Controle Social.

Cada  risco  leva  em conta  a  probabilidade  de  ocorrência,  e  em caso  de  o 
mesmo  ocorrer,  qual  será  o  seu  impacto,  devendo  nesta  análise  serem 
considerados os aspectos quantitativos e qualitativos.

7.2. Conscientização de servidores: coordenadores e gerentes

A instalação de uma Ouvidoria representa uma mudança de cultura institucional que, em 
muitos casos,  causa algum desconforto,  principalmente para aqueles habituados com 
velhas  práticas  burocráticas.  Para  tanto,  faz-se  necessário  um  trabalho  de 
conscientização entre coordenadores e gerentes de auditoria que envolva mudança de 
paradigmas  para  o  avanço  no  processo  de  atendimento  tempestivo  às  demandas 
ingressadas nesta Corte de Contas.

Sem a compreensão da importância das atribuições da Ouvidoria para a Instituição, as 
iniciativas  de  sensibilização  interna  para  a  necessidade  de  garantir  a  satisfação  do 
cidadão não atingem a significação pretendida.

No processo de conscientização dos servidores, a comunicação interna adquire 
caráter estratégico, podendo influenciar não somente os processos de decisão, 
bem como as dinâmicas de mudança e, eventualmente, configurar um fator de 
resistência à implementação das ações aqui estabelecidas.

Desta  forma,  a  comunicação  torna-se  indispensável  no  âmbito  daquela 
estratégia, porque, caso não ocorra a contento, pode significar um conjunto de 
obstáculos  à  consecução  dos  objetivos  institucionais,  além  de  dificultar  o 
desenvolvimento do Plano Estratégico. Nesta perspectiva, a comunicação deve 
ser entendida como um processo de construção, no qual ocorrem negociações 
no sentido de alcançar metas definidas pela Ouvidoria em busca dos objetivos 
definidos pela Instituição. 

Cumpre observar, também, que os processos comunicacionais são importantes 
porque promovem a sinergia, consolidando e unificando as diferentes maneiras 
de se ver e interpretar os ambientes externo e interno deste Tribunal, além de 
orientar a compreensão dos objetivos, valores e aspectos de mudança que ora 
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são  desejados,  facilitando  as  respostas  imediatas  frente  ao  ambiente  de 
mudanças.

7.3. Organização voltada para a participação do cidadão

O  Estado  Democrático  de  Direito  é  aquele  que  possibilita  a  legitimação 
democrática do poder do Estado por meio da participação popular no processo 
político,  na  gestão  pública,  nas  decisões  governamentais  e  no  controle  da 
Administração Pública. Sem a participação popular, característica essencial do 
Estado de Direito Democrático, não podemos falar em Estado Democrático de 
Direito.

Neste  sentido,  os  canais  de  comunicação  entre  as  instituições  e  os  cidadãos  visam 
facilitar  a  circulação das  informações,  aumentar  a  conscientização da população em 
relação  ao  exercício  de  seus  direitos  junto  à  administração  pública,  ampliar  os 
mecanismos  de  controle  e  permitir  a  transparência  indispensável  ao  desempenho  e 
aperfeiçoamento do regime democrático.

Entre  esses  canais  situa-se  o  instituto  da  Ouvidoria,  reflexo  do  crescimento  da 
democracia  participativa  que  aproximou  o  cidadão  do governo  e  da  gestão  pública 
brasileira, atuando como agente indutor no processo de participação popular, através do 
diálogo  e  da  disponibilização  de  informações,  ampliando  o  exercício  da  cidadania, 
redirecionando  o  foco  da  administração  pública  para  o  atendimento  ao  cidadão  e 
servindo como instrumento de aperfeiçoamento do serviço público.

Outrossim, esta aproximação aumenta a confiança do cidadão em relação às instituições 
públicas ao perceber que suas reivindicações estão sendo atendidas. Saliente-se que, em 
decorrência  da  participação  popular  na  administração  pública,  o  cidadão  tem  a 
oportunidade de compreender o funcionamento da máquina administrativa e entender 
melhor como seus problemas individuais afetam questões de interesse coletivo.

7.4. Implantação da Ouvidoria

A  Ouvidoria  é  um  sistema  de  atendimento  que  não  se  limita  à  recepção  de 
reivindicações e denúncias. Ela participa de todo o processo de implantação de políticas 
públicas,  estabelecendo  parâmetros  com  diretrizes  gerenciais  que  balizarão  a 
Administração Pública nas relações com o cidadão. 

Sua principal atribuição é promover um diálogo constante entre a Administração e a 
sociedade,  tendo  em  vista  a  legitimação  da  participação  social  como  método  de 
realização do Estado Democrático de Direito. Cabe ainda à Ouvidoria implantar ações e 
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mecanismos que incentivem o exercício da cidadania, promovam o controle social e 
possibilitem  ao  administrador  público  a  capacidade  de  análise  e  alteração  de 
procedimentos.

A  Ouvidoria  recebe,  registra,  conduz  internamente  e  responde  os  pedidos  de 
informação, solicitações, reclamações, sugestões, elogios e denúncias, no âmbito deste 
Tribunal, com o intuito de aprimoramento constante de políticas públicas.

Para  o  estabelecimento  de  uma  Ouvidoria  capaz  de  responder  às  suas  atribuições 
regimentais, elencadas na Resolução no 66 de 25 de setembro de 2008, é necessário que 
se organize  um sistema de  canais  de  acesso  ao  cidadão e  a  criação de  ferramentas 
operacionais que facilitem o tratamento das demandas ingressadas.

Torna-se imprescindível que, para esta Ouvidoria prestar um relevante serviço público, 
ao qual está incumbida, é de fundamental importância o apoio direto e manifesto da 
Presidência  desta  Instituição,  bem como  suas  instalações  físicas  visíveis  e  de  fácil 
acesso ao cidadão. Neste sentido, faz-se necessária a realização de estudos visando a sua 
transferência do segundo pavimento para o térreo do edifício-sede. 

Vale ainda ressaltar a importância do investimento na seleção e capacitação da equipe, e 
na  definição  de  metas  próprias  a  serem alcançadas  pela  sua  gestão.  Para  estruturar 
programas específicos e estabelecer ações proativas,  são fundamentais a consolidação 
de  dados  e  a  emissão  de  relatórios  destinados  ao  monitoramento  das  demandas 
ingressadas  (denúncia  protocolada,  denúncia,  reclamação,  sugestão,  elogio,  crítica  e 
informação) e à eficácia dos serviços prestados. 

Saliente-se que a emissão de relatório está sendo operacionalizada com a utilização do 
Sistema de Ouvidoria  e Gestão Pública -  TAG, cedido por intermédio de Termo de 
Cooperação Técnica celebrado com o Governo do Estado da Bahia e  esta  Corte  de 
Contas.

7.5. Campanha de divulgação da Ouvidoria para o público externo

De  importância  crucial  para  a  efetivação  deste  projeto,  esta  atividade  é 
necessária para dar visibilidade ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no 
sentido  de  informar  à  sociedade  as  competências  constitucionais   da 
Instituição,  principalmente  como  órgão  responsável  pela  fiscalização  dos 
recursos públicos.
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Registre-se  que,  com  o  advento  da  constituição  cidadã,  a  sociedade 
legalmente  constituída  assumiu  força  jurídica  e  legítima  para  fiscalizar  os 
recursos públicos, além de poder propor políticas nas áreas sociais. Sendo o 
Controle Social um instrumento de cidadania, que se efetiva com a participação 
da sociedade no acompanhamento e verificação das ações de Governo, e a 
Ouvidoria a responsável por satisfazer de forma efetiva os interesses sociais, 
servindo de elo entre o Tribunal e a população, necessário se faz a promoção 
de  meios  que  venham  a  permitir  o  exercício  de  direitos  fundamentais 
garantidos pela Constituição Federal.

Buscando  a  implantação  de  mecanismos/ações  que  permitam  orientar  os 
cidadãos a exercer plenamente seus direitos em observância a atos praticados 
por  autoridades,  administradores  e  demais  responsáveis  pela  utilização  de 
dinheiro,  bens e  valores  públicos,  esta  Ouvidoria  realizará,  no  exercício  de 
2013, uma campanha de divulgação desta Corte de Contas.

Ademais, todo o material produzido deverá ser divulgado no sítio eletrônico - 
www.tce.ba.gov.br.

Para  a  concretização  deste  objetivo,  será  necessária  a  efetivação  das 
seguintes ações:

 Preparação de edital para contratação de empresa visando 
à edição de vídeo institucional;

 Confecção de cartilha: Fiscalize com o Tribunal;

 Preparação  de  "power  point":  Competências 
Constitucionais  do  Tribunal  x  Papel  Institucional  da 
Ouvidoria;

 Elaboração de manual de procedimentos da Ouvidoria.

8. CONCLUSÃO

A Ouvidoria tem o propósito de aprimorar o exercício do Controle Social e ser 
mais  um  instrumento  efetivo  de  gestão  e  transformação  Institucional.  Sua 
principal atribuição é promover um diálogo entre o Tribunal e a sociedade. Para 
que isso aconteça, a participação do cidadão é fundamental, representando um 
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forte aliado para a concretização de mudanças significativas na Administração 
Pública, que zela fundamentalmente pelo interesse público.

Portanto, visando a um retorno tempestivo, cada manifestação recebida será 
registrada,  analisada  e,  após  sua  triagem,  encaminhada  às  unidades 
competentes desta Corte de Contas para as providências cabíveis.


