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RELATÓRIO GERENCIAL DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVEMBRO DE 2019

(atualizado até 30/11/2019)

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 30 dias, prorrogáveis por igual período, mediante

justificativa, conforme preleciona o art. 4º, XVII, do Decreto Municipal nº. 57, de 17 de junho de

2019.

Ademais, conforme o art. 10 do Decreto Municipal nº. 105/2017, é de responsabilidade

da Ouvidoria Geral o atendimento aos cidadãos quanto aos pedidos de informação, observado o

disposto na Lei Federal nº. 12.527/2011, bem como os procedimentos definidos pela Lei

Municipal nº. 5.282/2013 e as definições da Lei Federal nº. 13.460/2017, quanto às demais

manifestações dos usuários dos serviços públicos.

Portanto, considerando o levantamento de mensal de demandas protocoladas nos

sistemas de Ouvidoria e e-SIC da Prefeitura de Caruaru, verifica-se que no mês de novembro de
2019, a Ouvidoria Geral recebeu a quantidade integral de 200 demandas, sendo 189 no
sistema de Ouvidoria e 11 no Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC).

Gráfico 01 - Quantitativo de demandas
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Deste modo, conforme o levantamento de demandas recebidas nos sistemas de

Ouvidoria e e-SIC da Prefeitura Municipal de Caruaru, seguem abaixo os gráficos quantitativos de

demandas referentes a cada sistema, bem como a tabela de evolução de manifestações, com os

dados correspondentes aos períodos de 2018 e 2019.

Gráfico 02 - Quantitativo de demandas - 2018/2019
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EVOLUÇÃO DE MANIFESTAÇÕES - 2018/2019

Ordem Mês 2018 2019 Evolução

1 Janeiro 53 153 189%

2 Fevereiro 47 154 228%

3 Março 64 158 147%

4 Abril 55 219 298%

5 Maio 55 185 236%

6 Junho 84 169 101%

7 Julho 108 207 92%

8 Agosto 149 246 65%

9 Setembro 180 211 17%

10 Outubro 163 214 31%

11 Novembro 135 189 40%

12 Dezembro 133

TOTAL 1226 2105 72%

Tabela 03 - Evolução de manifestações

Conforme os gráficos apresentados, observa-se que o mês de novembro de 2019 teve um

quantitativo de 189 demandas de Ouvidoria, apresentando uma evolução de 40% em relação ao

mesmo período em 2018, cujo quantitativo integral foi de 135 demandas. Observa-se, também,

um índice de 72% de evolução de demandas em relação à quantidade integral de manifestações

em relação ao ano de 2018.

Assim, levando em consideração o balanço de manifestações recebidas em novembro de

2019, verificou-se que o sistema de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Caruaru, que gerencia

as reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios, recebeu 189 manifestações, as

quais serão detalhadas nos gráficos a seguir:
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Gráfico 04 - Gráfico de Identificação do usuário

Verifica-se que em relação à identificação do usuário, das 189 manifestações recebidas

no Sistema de Ouvidoria, 141 delas foram identificadas e 48 anônimas.

Ademais, destaca-se que no Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) a identificação do

cidadão é obrigatória, portanto não há gráfico equivalente para o e-SIC, uma vez que os pedidos

de informação registrados no sistema são identificados em sua integralidade.
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Consoante os dados coletados nas manifestações, no tocante aos canais de atendimento

da Ouvidoria Geral de Caruaru, as 189 manifestações recebidas no mês de novembro de 2019

foram registradas nos seguintes canais de atendimento:

63 por telefone, 95 pelo site https://caruaru.pe.gov.br/ouvidoria/, 09 presenciais, 16 por e-
mail e 06 pelo chat, conforme indica o gráfico detalhado abaixo.

Gráfico 05 - Canais de Atendimento

https://caruaru.pe.gov.br/ouvidoria/
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TIPOS DE MANIFESTAÇÕES

Gráfico 06 - Tipos de manifestações

Quanto ao tipo de manifestação, em relação ao número total de demandas recebidas no

sistema de Ouvidoria, observa-se o seguinte quantitativo de: reclamações (110); elogios (01);
denúncias (29); solicitações (49) e sugestões (0).
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ASSUNTOS MAIS FREQUENTES

No que diz respeito aos assuntos mais frequentes registrados nas demandas de

Ouvidoria, destaca-se abaixo uma tabela contendo as principais matérias, a quantidade e sua

porcentagem em relação à quantidade integral de manifestações classificadas em reclamações,

solicitações, denúncias, sugestões e elogios.

RECLAMAÇÕES
ORDEM ASSUNTO QUANTIDADE %

1 Conduta inadequada
de servidor 17 15,45%

2 Poluição sonora 11 10%
3 Transporte público 10 9,09%

Subtotal 38 34,55%
Total 110 100%

SOLICITAÇÕES
ORDEM ASSUNTO QUANTIDADE %

1 Iluminação pública 08 16,33%
2 Entulho e lixo 05 10,20%
3 Cadastro de empresa 03 6,12%

Subtotal 16 32,65%
Total 49 100%

DENÚNCIAS

ORDEM ASSUNTO QUANTIDADE %

1 Conduta inadequada
de servidor 13 44,83%

2 Direitos da pessoa
idosa 08 27,59%

3 Poluição sonora 04 13,79%
Subtotal 25 86,21%
Total 29 100%
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SUGESTÕES

ORDEM ASSUNTO QUANTIDADE %
1 - - -
2 - - -
3 - - -

Subtotal - - -
Total 0 0%

ELOGIOS

ORDEM ASSUNTO QUANTIDADE %
1 Elogio ao atendimento 01 100%
2 - - -
3 - - -

Subtotal - - -
Total 01 100%

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Conforme o art. 4º, III, do Decreto Municipal nº. 105/2017, a Ouvidoria Geral deve:

“organizar e interpretar o conjunto das manifestações recebidas e produzir indicativos e

quantitativos do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos municipais”.

Assim, seguindo a mesma linha de atuação da Controladoria-Geral da União (CGU) e

conforme o disposto na legislação municipal, com o objetivo de contribuir para o alcance dos

objetivos traçados no Planejamento Estratégico da Controladoria-Geral do Município de Caruaru,

bem como visando à garantia do interesse público e a gestão participativa, a Ouvidoria Geral de

Caruaru implantou, no início de julho de 2019, a Pesquisa de Satisfação quanto à qualidade do

atendimento prestado por esta Ouvidoria. Deste modo, são realizadas pesquisas de satisfação

com os cidadãos que utilizaram o Sistema de Ouvidoria da Prefeitura de Caruaru e o Sistema de

Informação ao Cidadão (e-SIC).

O objetivo da pesquisa é gerar informações qualitativas sobre o atendimento às

manifestações de ouvidoria (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e pedidos

de informação), direcionadas à Prefeitura de Caruaru. A referida pesquisa é realizada com os

manifestantes por meio das respostas conclusivas enviadas nos sistemas de Ouvidoria e e-SIC,
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as quais, ao final, tem sido disponibilizado o link de um formulário de pesquisa para que os

interessados respondam informando se consideram o atendimento da Ouvidoria de acordo com

as seguintes categorias: EXCELENTE, BOM ou RUIM.

Ademais, caso o usuário tenha considerado sua experiência como “RUIM”, foi inserido

um campo para que ele informe por qual motivo não ficou satisfeito com o atendimento, a fim de

que a Ouvidoria possa levantar os dados e identificar as lacunas e pontos críticos das suas

atividades, com o intento de gerenciar seus sistemas e alinhar melhor os procedimentos que

devem ser adotados para aperfeiçoar o atendimento aos usuários, primando sempre pela

supremacia do interesse público, respeitando aos princípios norteadores das atividades da

Administração Pública, a legislação que corresponde às atividades de Ouvidorias Públicas e as

orientações do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e da

Controladoria-Geral da União.

Portanto, levando em consideração o levantamento das respostas às pesquisas de

satisfação realizadas pelo link do formulário enviado por e-mail nas respostas conclusivas às

manifestações dos usuários, desde que a pesquisa foi implementada, no início de julho de 2019,

até o presente momento, apresenta-se um total de 51 formulários respondidos.

Deste quantitativo de 51 respostas à pesquisa de satisfação da Ouvidoria, 26 delas

indicam um percentual de avaliação de 51% como EXCELENTE, 13 consideram como BOM,
representando um percentual de 25,5% e 12 consideram o atendimento RUIM, resultando num

percentual de 23,5%.

Portanto, em relação ao feedback dos usuários sobre as experiências com o

atendimento da Ouvidoria Geral de Caruaru, de acordo com as avaliações respondidas por meio

do formulário de pesquisa, segue abaixo o gráfico quantitativo com os dados relativos às

informações colhidas:
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Gráfico 07 - Pesquisa de Satisfação
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1

Gráfico 08 - Status das manifestações por órgão

1 A soma da quantidade de demandas por órgãos nos status de andamento elencados 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.
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2

2 O gráfico demonstra as matérias mais frequentes das demandas recebidas pelo sistema de Ouvidoria. Destaca-se
que esses dados foram coletados por amostragem, contendo os assuntos com a maior quantidade de manifestações,
tendo em vista que, muitas vezes, uma única demanda está relacionada a diversas matérias e competências.
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SISTEMA e-SIC - NOVEMBRO 2019

Em relação ao acesso à informação, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº.

12.527/2011, na Lei Municipal nº. 5.282/2013, no Decreto Municipal nº. 104/2017 e o art. 10 do

Decreto Municipal nº. 105/2017, foram registrados 11 pedidos de acesso à informação no e-SIC

da Prefeitura de Caruaru no período que compreende o mês de novembro de 2019 (vide Gráfico

01 - Quantitativo de demandas, pág. 01).

Gráfico 09 - Pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Consoante os dados obtidos no levantamento mensal, no tocante aos canais de

atendimento, dos 11 pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC no mês de novembro
de 2019, 08 foram pelo site, no sistema do SIC http://transparencia.caruaru.pe.gov.br/e-sic/, 01
pelo telefone, 01 por e-mail e 01 presencial.

Gráfico 10 - Canais de Atendimento - e-SIC

http://transparencia.caruaru.pe.gov.br/e-sic/
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Gráfico 11 - Quantitativo dos pedidos de informação
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