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No contexto em que foi instituída, a Ouvidoria Geral de Caruaru representa um canal de

atendimento aos cidadãos, sem impor obstáculos para o acolhimento ao cidadão que se

manifesta, fortalecendo a democracia participativa. As manifestações recebidas no sistema de

Ouvidoria são diversas, divididas em: reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações.

Após o acolhimento do cidadão nos canais da Ouvidoria Geral, a equipe registra, analisa,

encaminha e realiza o acompanhamento das manifestações até sua finalização, garantindo a

resposta ao manifestante no prazo de 20 dias, prorrogáveis por igual período, mediante

justificativa, conforme o art. 4º, XVII, do Decreto nº. 105/2017.

Gráfico 01 - Quantidade integral de manifestações



Considerando o levantamento de demandas protocoladas nos sistemas de Ouvidoria e

e-SIC da Prefeitura de Caruaru, verifica-se que no ano de 2018, a Ouvidoria Geral recebeu um

total de 1316 demandas, somando os dados do sistema e-OUV, Sistema de Ouvidoria da Alfa

Consultoria e e-SIC.

Foram registradas 946 (novecentos e quarenta e seis) manifestações na Ouvidoria no

ano de 2018, após a implementação do Sistema de Ouvidoria da Alfa Consultoria.

Observa-se o crescimento do número de manifestações, em virtude do trabalho das

ações do Projeto da Caravana da Ouvidoria Itinerante e das campanhas de divulgação junto aos

demais órgãos da Administração Pública Municipal.

Gráfico 03 - Total de manifestações por sistema



Gráfico 04 - Manifestações totais

De acordo com os dados coletados nos sistemas, verifica-se que foram registradas

1.226 (mil duzentas e vinte e seis) manifestações somente de Ouvidoria no ano de 2018,

somando as do Sistema e-OUV com as do Sistema de Ouvidoria da Alfa Consultoria.
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Gráfico 03 - Manifestações por órgão - Ouvidoria

1 A soma da quantidade de demandas por órgão no gráfico elencado acima não coincide com a quantidade integral
de manifestações registradas no sistema de Ouvidoria, tendo em vista que existem demandas únicas que tratam de
matérias diversas, cujas respostas competem a mais de um órgão ou entidade.



Gráfico 04 - Índice de respostas

Até o momento da conclusão do levantamento de dados para a confecção do presente

Relatório, verifica-se que até 01/02/2019, foram respondidas 758 (setecentas e cinquenta e oito)
manifestações, o que representa um índice de 80,13% das 946 (novecentas e quarenta e seis)
manifestações recebidas no Sistema de Ouvidoria da Alfa Consultoria em 2018.



Gráfico 05 - Respondidas dentro do prazo por órgão2

De acordo com o levantamento de dados, observa-se que foram respondidas 429
(quatrocentas e trinta e duas) manifestações dentro do prazo, (vide Gráfico 04).

2 No tocante à soma da quantidade de demandas por órgão em todos os gráficos elencados neste Relatório, é
importante ressaltar que o resultado não coincide com a quantidade integral de manifestações registradas no sistema
de Ouvidoria, tendo em vista que existem demandas únicas que tratam de matérias diversas, cujas respostas
competem a mais de um órgão ou entidade da Administração Municipal.



Gráfico 06 - Respondidas fora do prazo por órgão



Gráfico 07 - Manifestações por tipo

SUGESTÃO: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e

serviços prestados pela Administração Pública;

ELOGIO: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou

atendimento recebido;

SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da Administração;

RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa a serviço público; e

DENÚNCIA: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de

controle interno ou externo.



Gráfico 08 - Em andamento fora do prazo por órgão

Ainda de acordo com o levantamento, até o dia 01/02/2019, observa-se que existem

188 (cento e oitenta e oito) manifestações de 2018 aguardando resposta e em andamento fora

do prazo.







SISTEMA e-SIC - 2018

Em relação ao acesso à informação, conforme o disposto na Lei Federal nº. 12.527/2011

e na Lei Municipal nº. 5.282/2013 e o art. 10 do Decreto Municipal nº. 105/2017, foram registrados

90 pedidos de acesso à informação no e-SIC da Prefeitura de Caruaru no período de 2018
(vide Gráfico 01 - Total de manifestações, pág. 01).

Gráfico 09 - Índice de respostas - e-SIC

Verifica-se que dos 90 pedidos de acesso à informação recebidos no e-SIC da

Prefeitura de Caruaru, 53 foram respondidos dentro do prazo e 37 respondidos fora do prazo.

De acordo com o levantamento, observa-se um índice de 100% de pedidos de acesso à

informação respondidos no exercício de 2018.
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Gráfico 10 - Quantidade de pedidos de acesso à informação por órgão

3 A soma da quantidade de pedidos de acesso à informação por órgão no gráfico elencado acima não coincide com a
quantidade integral de manifestações registradas no e-SIC, tendo em vista que existem demandas de pedidos de
informação únicas que tratam de matérias diversas, cujas respostas competem a mais de um órgão ou entidade.




