


APRESENTAÇÃO

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas (TCE-AM) apresenta relatório de gestão, refe-
rente ao biênio 2018/2019. O texto relata as ações desen-
volvidas por esse departamento, bem como os resultados 
almejados na coordenação do conselheiro-ouvidor dessa 
Corte de Contas, Érico Xavier Desterro e Silva.

No início, são expostos quantidade, formas de en-
trada, tipos, classificação e situação das manifestações. 
Em seguida, é apresentado o fluxograma dos procedi-
mentos internos, a fim de um maior controle dos prazos 
de tramitação das manifestações, além dos resultados da 
pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados. Nos tó-
picos seguintes, são descritas as ações desenvolvidas pela 
Ouvidoria, como criação de projetos, organização e parti-
cipação em eventos.

Por fim, nas considerações finais, busca-se mani-
festar se a Ouvidoria conseguiu atingir a excelência no 
fomento do controle social, sendo instrumento efetivo, 
eficaz e eficiente do regime democrático Como, também, 
apresentar as metas para a nova gestão.

O objetivo desse relatório é comprovar os resulta-
dos alcançados por esse setor, atendendo o papel da Ou-
vidoria de ser o canal de comunicação entre o cidadão e o 
Tribunal de Contas e, assim, atestar à sociedade sobre os 
nossos serviços prestados.
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RESULTADOS
Resultados das ações em números

 Manifestações

Formas de Entrada das Manifestações Recebidas

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Ama-
zonas (TCE-AM), no exercício do Biênio 2018/2019, teve:
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Formas de Entrada das Manifestações Registradas

Desta totalidade de manifestações recebidas, a Ouvido-
ria registrou:

A Ouvidoria do TCE-AM disponibiliza diversas formas 
de entrada para o cidadão registrar uma demanda. Abaixo, 
a quantidade de manifestações registradas em cada canal de 
comunicação:

As manifestações foram classificadas e identificadas em:
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Classificação das Manifestações Registradas

Tipos de Identificação das Manifestações

Situação das Manifestações

Mais de 99% das manifestações registradas foram arquivadas. Confira, na tabela a seguir, a situação das manifestações:
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Juntamente com a presidente Yara 
Lins Rodrigues e o conselheiro 
Ari Moutunho, o conselheiro-ou-
vidor do TCE-AM, Érico Des-
terro, assinou o Termo de Coo-
peração Técnica com a Escola de 
Contas Públicas.

AÇÕES DA OUVIDORIA

Termo de Cooperação Técnica com a Escola de Contas Públicas

Em 16 de maio de 2018, por meio da assina-
tura de Termo de Cooperação Técnica, a Ouvidoria 
firmou parceria com a Escola de Contas Públicas 
do Tribunal de Contas do Estado objetivando o fo-
mento ao controle social e a defesa dos usuários dos 
serviços públicos, por meio de ações voltadas para a 
capacitação técnica de cidadãos, servidores e gesto-
res públicos, bem como a sensibilização a respeito 
da necessidade de melhoria e simplificação dos ser-
viços prestados por esta Corte de Contas.

Ainda, faz parte do objeto do Termo de Coo-
peração Técnica a elaboração e implementação do 
Programa de Defesa dos Usuários dos Serviços Pú-
blicos prestados pelo Tribunal de Contas do Estado.

Carta de Serviços

Em atendimento à Lei n. 13.460/2017 (Código 
de Defesa do Usuário de Serviços Públicos), a Ouvi-
doria do Tribunal de Contas do Estado do Amazo-
nas lançou, em 21 de junho de 2018, a sua Carta de 
Serviços, com o objetivo de informar aos cidadãos, 
de forma clara e objetiva, quais são as suas compe-
tências, os canais e formas de acesso aos seus servi-
ços e a qualidade que se deve esperar do atendimen-
to de sua equipe, como prazos legais de respostas e 
confidencialidade no recebimento e tratamento das 
manifestações. Em 21 de junho de 2018, a Ouvidoria do TCE-AM lançou 

a sua Carta de Serviços.
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Em 2018, ainda em atenção ao Código de 
Defesa do Usuário de Serviços Públicos, ao mes-
mo tempo do lançamento da Carta de Serviços, a 
Ouvidoria, em sua página virtual, criou um espa-
ço para o manifestante avaliar os serviços presta-
dos ao fim do processo de análise e resposta a sua 
manifestação.

Tal avaliação, em atendimento à supracita-
da Norma (Lei n. 13.460/2017), serviu como um 
instrumento de aperfeiçoamento dos serviços 
prestados pela Ouvidoria em 2019, intentando 
melhores indicadores e, assim, um atendimento 
ainda mais eficaz dos usuários, em relação, por 
exemplo, ao cumprimento dos prazos e às medi-
das adotadas para a resolução das demandas.

Os resultados das avaliações de 2018 e 2019 
serão registrados no sítio eletrônico da Ouvido-
ria, com vistas a garantir a sua publicidade (trans-
parência), de acordo com a aludida Lei.

Pesquisa de Satisfação dos Serviços 
Prestados

No dia 22 de agosto de 2019, o Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) lan-
çou três totens, que são plataformas de pesquisa, 
a fim de conhecer a avaliação e a opinião das pes-
soas que recebem os serviços prestados por essa 
Corte de Contas.

Nele, qualquer pessoa, que visite o Tribu-
nal, pode avaliar o nosso atendimento. Basta o 
visitante dirigir-se ao objeto e responder às per-
guntas que surgirão na tela do totem.

Totem

Após realizar uma manifestação na Ouvidoria do TCE-AM, o demandante avalia os serviços prestados por nosso departamento.

Os totens foram lançados, no dia 
22 de agosto de 2019, durante o III 
Simpósio Nacional de Ouvidorias.

Pesquisa de satisfação que consta no Totem.



Resultado da Pesquisa de Satisfação - Site

Em cumprimento ao Código de Defesa do 
Usuário de Serviços Públicos, traz-se o resultado 
das avaliações dos serviços prestados pela Ouvi-
doria do Tribunal de Contas do Estado do Ama-
zonas, no exercício de 2018.
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Resultado da Pesquisa de Satisfação - Totem
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No dia 19 de junho de 2018, o Conselheiro 
Ouvidor, Érico Xavier Desterro e Silva, realizou 
reunião com os representantes dos órgãos de ou-
vidoria que atuam no Estado do Amazonas, nas 
diversas esferas de Governo e nos três Poderes, 
contando com 13 instituições, com o objetivo de 
promover a integração institucional, o compar-
tilhamento de informações e boas práticas, com 
vistas a otimizar a prestação dos serviços de ouvi-
doria à sociedade amazonense.

Após mais quatro reuniões nos meses sub-
sequentes, por meio da assinatura de Protocolo de 
Intenções, ocorrida durante o 2º Simpósio Nacio-
nal de Ouvidorias, foi criada, no dia 8 de novem-
bro de 2018, a Rede de Ouvidorias do Amazonas, 
com a participação de 16 instituições signatárias.

No dia 9 de novembro de 2018, foi eleita a 
primeira Coordenação Executiva desta Rede de 
Ouvidorias, com a seguinte composição, à épo-
ca: presidente de honra - Érico Xavier Desterro e 
Silva, conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas 
do Estado; coordenadora - Fabiana Pacífico Sea-
bra, coordenadora da Ouvidoria da Câmara Mu-
nicipal de Manaus; 1º Secretário - Harleson dos 
Santos Arueira, diretor  da Ouvidoria do Tribunal 
de Contas do Estado; e, 2ª Secretária - Seilani Al-
mendros, subcontroladora-geral de Ouvidoria da 
Controladoria-Geral do Estado.

Rede de Ouvidorias do Amazonas

Representantes dos órgãos de ouvidorias do Estado do Amazonas participaram de reunião com o conselheiro-
-ouvidor, Érico Desterro, visando o compartilhamento das ações desenvolvidas por cada instituição.

Da esquerda para a direira, conselheira-presidente e conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Ama-
zonas assinam Protocolo de Intenções, oficializando a criação da Rede de Ouvidorias do Amazonas.
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Integração à Rede Nacional de Ouvidorias

No dia 6 de junho de 2019, foi oficializada a adesão da Rede 
Estadual de Ouvidorias à Rede Nacional em reunião realizada, na 
sede da Controladoria-Geral da União, em Brasília.

O encontro contou com a presença do conselheiro-ouvidor 
do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e presidente de 
honra da Rede Estadual de Ouvidorias, Érico Xavier Desterro e 
Silva, como também, do ouvidor-geral adjunto da União, Fábio do 
Valle Valgas da Silva, e a coordenadora executiva da Rede Estadu-
al, Fabiana Pacífico Seabra.

Em evento realizado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), em 
4 de julho de 2018, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques 
(CCAVV), visando estreitar as relações entre as ouvidorias e promover a par-
ticipação popular, o conselheiro-ouvidor, Érico Xavier Desterro e Silva, par-
ticipou na qualidade de palestrante e a equipe da Ouvidoria, também, esteve 
presente para a realização de intercâmbio de experiências e boas práticas, 
bem como aquisição de conhecimentos vislumbrando a otimização dos ser-
viços prestados.

A programação contava com palestras de temas voltados aos novos 
conceitos de atendimento ao público e transformações sociais. Foram abor-
dados temas como a mediação de conflitos na administração pública e a uti-
lização das novas tecnologias.

Encontro Estadual de Ouvidorias “De Olho No Futuro”

Rede de Ouvidorias do Amazonas é integrada à Rede Nacional, após encontro na 
sede da Controladoria-Geral da União, em Brasília.

Conselheiro-ouvidor, Érico Desterro, palestrou no “Encontro de Ouvidorias do Estado do Amazo-
nas de Olho no Futuro”.
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Em 29 de agosto de 2018, a Ouvidoria lan-
çou suas páginas virtuais nas redes sociais, tais 
como o Facebook e o Instagram, com o objetivo de 
divulgar sua atuação, eventos e temas relevantes a 
esta seara, almejando, por consequência, a apro-
ximação do Tribunal de Contas do Estado com a 
sociedade.

Em fevereiro de 2019, foi elaborado um 
planejamento estratégico para as publicações em 
ambas redes sociais, no qual, um tema diferente 
seria abordado em cada dia da semana. A frequ-
ência maior de postagens aumentou o número 
de seguidores e de interatividade, influenciando, 
também, no aumento de manifestações na Ouvi-
doria.

Comparação dos números:

Redes Sociais
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A partir da assinatura do Termo de Coo-
peração Técnica retromencionado, a Ouvido-
ria colaborou com o Programa de Formação de 
Agentes de Controle Social (Profac), de responsa-
bilidade da Escola de Contas Públicas, realizando 
a atividade complementar intitulada “Rodas de 
Cidadania”.

As Rodas de Cidadanias ocorreram em três 
edições, sempre ao fim da sequência de dois mó-
dulos do Profac, de acordo com os eixos temá-
ticos abordados neste Programa de Capacitação. 
Os cursistas faziam visitas aos órgãos públicos 
para exercer o controle social e traziam para o 
Tribunal de Contas as dificuldades e problemas 
encontrados, como o descumprimento de deter-
minações legais, por exemplo, em relação ao aces-
so à informação e ao atendimento ao cidadão.

Estiveram reunidos no Auditório do TCE, 
às sextas-feiras, estes cursistas e os representantes 
do Poder Público para ouvir as demandas oriun-
das do controle social e assumir o compromisso 
de atendê-las por meio de soluções e melhorias 
nos respectivos serviços prestados.

Estas demandas e encaminhamentos fica-
ram registrados nas Cartas de Compromisso, as-
sinadas pelos participantes, ao fim de cada evento. 
Foram abordados os seguintes temas: transparên-
cia pública e acesso à informação, em 31 de agosto 
de 2018; planejamento orçamentário e licitações, 
em 21 de setembro de 2018; e Educação e gestão 
dos recursos do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb), em 19 

Rodas de Cidadania (Programa de Formação de Agentes de Controle Social)

de outubro de 2018.
Resumidamente, foram assumidos os se-

guintes compromissos:

- Aprimorar os respectivos Portais de Trans-
parência, sobretudo quanto à disponibilização 
em tempo real e detalhada das informações, em 
cumprimento à Lei da Transparência (Lei Com-
plementar n. 131/2009);
- Promover a capacitação dos servidores públicos 
estaduais e municipais a fim de que tomem co-
nhecimento do disposto na Lei de Acesso à Infor-
mação (Lei n. 12.527/2011), por meio de parceria 
entre o Tribunal de Contas do Estado, Controla-
doria-Geral do Estado, Associação Amazonense 
dos Municípios e demais órgãos do Poder Públi-
co;
- Implementar, no âmbito das repartições públi-
cas, o Serviço de Informação ao Cidadão, com 
local adequado destinado a atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações, em aten-
dimento à Lei de Acesso à Informação;
- A Secretaria Geral de Controle Externo se com-
prometeu a inserir no escopo de suas auditorias 
a aferição dessas estruturas de atendimento ao 
cidadão.

Transparência Pública e Acesso à 
Informação

- Ampliar e possibilitar a efetiva participação po-
pular nos procedimentos licitatórios, visando ao 

Planejamento Orçamentário e 
Licitações

- Disponibilizar, nos Portais de Transparência, o 
inteiro teor das Prestações de Contas ligadas aos 
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), bem como 
aqueles oriundos das Associações de Pais, Mes-
tres e Comunitários (APMCs);
- Ampliar e possibilitar a efetiva participação po-
pular, especialmente nos Conselhos de Políticas 
Públicas, com a implementação de um Programa 
de Capacitação Continuada;
- Garantir a concretização da duração do ano es-
colar, fixado em pelo menos 200 dias pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, e que as escolas 
fundamentais ofereçam aos alunos pelo menos 
800 horas de atividades por ano.

Educação e gestão de recursos do 
Fundeb

acompanhamento do controle social em todas as 
fases da licitação;
- Garantir a concretização do Orçamento Partici-
pativo, com a realização de ampla divulgação das 
audiências públicas;
- Disponibilizar, nos Portais de Transparência, o 
inteiro teor das licitações imediatamente após a 
publicação nos diários oficiais.
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Fotos da 1ª Edição do Programa Rodas de Cidadania
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No ano de 2019, a partir de alguns relatos 
de representantes que participaram do evento, no 
ano passado, o Tribunal optou por realizar o Ro-
das de Cidadania, no formato de audiências pú-
blicas, nos municípios amazonenses.

Idealizado pelo conselheiro-ouvidor do 
TCE-AM, Érico Xavier Desterro e Silva, o objeti-
vo da Audiência Pública é esclarecer aos presentes 
sobre as atribuições do Tribunal, ouvir a popula-
ção e o Poder Público locais sobre as demandas 
existentes e informar sobre os canais de comuni-
cação da Ouvidoria dessa Corte de Contas.

Nesse ano, a Ouvidoria realizou três edi-
ções do programa. Na primeira, durante o mês de 
abril, com o tema “Transparência Pública e Aces-
so à Informação”, os municípios visitados foram: 
Careiro, Benjamin Constant, Itacoatiara, Mana-
capuru, Parintins e Presidente Figueiredo.

Na segunda etapa, nos meses de junho e 
julho, sem um tema definido, para atender ainda 
mais as demandas vindas da população, a Ouvi-
doria voltou aos municípios de Itacoatiara, Ma-
nacapuru e Presidente Figueiredo, passando ain-
da por Novo Airão, Tabatinga e Tefé.

Os municípios visitados, na última etapa do 
Rodas de Cidadania em 2019, foram: Alvarães, 
Autazes, Careiro da Várzea, Humaitá, Itapiranga, 
Maués e Urucurituba.

O Programa é levado ao interior

Rodas de Cidadania no município de Humaitá. Harleson Arureira, diretor da Ouvidoria, mediando o debate no 
município de Tefé.

Mais de 1000 pessoas participaram do programa Rodas de Cidadania no ano de 2019.
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No dia 15 de março de 2019, o Tribunal 
de Contas do Estado do Amazonas realizou o I 
Encontro Técnico das Controladorias e Ouvido-
rias do Amazonas, com intuito de introduzir, nas 
administrações, a implantação de Ouvidorias e 
Controladorias no âmbito municipal.

O evento contou com debates sobre os ins-
trumentos e fortalecimento das Controladorias e 
Ouvidorias nos Municípios do interior do Estado 
(Câmaras e Prefeituras); a missão constitucional 
das controladorias internas e o papel das Ouvi-
dorias na contextualização do controle social; e 
sobre as diretrizes, metodologias e normas da 
Controladoria-Geral do Estado em relação às 
controladorias internas.

I Encontro Técnico das Controladorias 
e Ouvidorias do Amazonas

Com o objetivo de promover a interação 
entre a equipe da Ouvidoria e as áreas técnicas do 
Tribunal de Contas do Estado, responsáveis pela 
análise e promoção de providências em relação às 
demandas apresentadas, o Conselheiro Ouvidor, 
Érico Xavier Desterro e Silva, conduziu reunião, 
no dia 27 de agosto de 2018, com a presença do 
Secretário Geral de Controle Externo, Stanley 
Scherrer de Castro Leite, bem como diretores e 
membros dos órgãos técnicos.

Nesta reunião, o Conselheiro Ouvidor es-
clareceu sobre os prazos e padrão de atendimento 
desejáveis à luz da Lei n. 13.460/2017 (Código de 
Defesa do Usuário de Serviços Públicos), bus-

Reunião Técnica com as Diretorias do TCE

cando, assim, otimizar as rotinas de tramitação 
das manifestações e, por consequência, alcançar 
maior celeridade na análise e resolução das de-
mandas, bem como melhorar a qualidade das res-
postas aos demandantes.

Como resultado das tratativas desta reu-
nião, na 33ª Sessão Administrativa do Tribunal 
Pleno, foi discutida e aprovada a aplicação de 
Peso 2 às demandas oriundas da Ouvidoria, que 
antes nem contavam para efeito de produtividade 
dos setores do Tribunal de Contas do Estado. Tal 
mudança garantiu maior atenção e celeridade na 
análise e resolução das demandas da sociedade.

Mais de 300 pessoas, entre ouvidores, controladores e servidores, participaram do I Encontro Técnico de Con-
troladorias e Ouvidorias do Amazonas.

Reunião Técnica realizada com representantes da Ouvidoria e 
diretorias do TCE, com o intuito de promover a interação entre 
os setores do Tribunal.
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A Ouvidoria desenvolveu um 
Fluxograma para alinhar os seus 
procedimentos internos e, assim, 
uniformizar o acompanhamento da 
tramitação das manifestações nos 
órgãos subordinados ao Controle 
Externo do Tribunal de Contas do 
Estado, garantindo maior celerida-
de na resolução das demandas.

Foram definidos requisitos 
mínimos de admissibilidade das 
demandas, pautados em consistên-
cia, possibilidade fática ou jurídica 
e nexo. A partir da implementação 
deste Fluxograma, consequente-
mente, estabeleceu-se um controle 
mais rigoroso dos prazos de trami-
tação das manifestações.

Elaboração do Fluxograma das Manifestações da Ouvidoria
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Nos dias 8 e 9 de novembro de 2018, o Tri-
bunal de Contas do Estado do Amazonas reali-
zou o II Simpósio Nacional de Ouvidorias, com 
o tema “Os 30 anos da Constituição Cidadã e a 
evolução dos mecanismos de controle”, com o ob-
jetivo de proporcionar à sociedade amazonense 
uma discussão e reflexão a respeito da evolução 
dos mecanismos institucionais e sociais de con-
trole, acompanhamento e participação na gestão 
pública, após a promulgação da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 – a Carta 
Cidadã –, de modo a debater o papel atual dos ór-
gãos controladores e do controle social, visando à 
melhoria dos serviços públicos, assim como tam-
bém propagar os valores fundamentais do Estado 
Democrático de Direito instituídos a partir deste 
importante marco normativo.

Estiveram presentes membros das insti-
tuições públicas de todas as esferas e Poderes do 
Estado brasileiro, destacando-se os oriundos de 
diversos Tribunais de Contas do país, bem como 
de instituições de ensino e aquelas voltadas para 
o exercício da cidadania, ou seja, gestores e ser-
vidores públicos, como também a comunidade 
acadêmica, imprensa, movimentos sociais e a so-
ciedade civil em geral.

Participaram como palestrantes, entre ou-
tros, representantes de instituições da área do 
controle como o ministro do Tribunal de Contas 
da União Benjamin Zymler, o ouvidor-geral da 
União Gilberto Waller Júnior, procurador-chefe 

II Simpósio Nacional de Ouvidorias

da República no Estado do Amazonas Edmilson 
Barreiros da Costa Júnior, a promotora de Justiça 
Silvana Nobre de Lima Cabral, a superintendente 
do Ministério da Transparência e Controladoria-
-Geral da União no Amazonas Mona Liza Pra-
do Benevides Ruffeil e o secretário executivo de 
Controladoria e Ouvidoria do Estado do Ceará 
Antônio Marconi Lemos.

O II Simpósio Nacional de Ouvidorias foi, 
ainda, o momento da entrega simbólica dos Cer-
tificados dos alunos que participaram do Progra-
ma de Formação de Agentes de Controle Social 
(Profac), coordenado pela Escola de Contas Pú-
blicas desta Corte de Contas, bem como de ho-
menagem ao relator da Constituinte de 1988, o 
senador da República José Bernardo Cabral.

Com o tema “Os 30 anos da Constituição Cidadã e a evolução dos mecanismos de controle”, II Simpósio Nacional de Ouvidorias 
foi realizado nos dias 8 e 9 de novembro de 2018.
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Nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, o Tribu-
nal de Contas do Estado do Amazonas realizou o 
III Simpósio Nacional de Ouvidorias, com o tema 
“Ouvidoria Contemporânea: governança, cidada-
nia e inovação”.

O evento contou com palestras do ouvidor-
-geral da União, Valmir Gomes Dias; do corre-
gedor-geral da União, Gilberto Waller Júnior; do 
Juiz Federal, Márcio André Lopes Cavalcante; do 
Consultor de Governança e Compliance, Daniel 
Perrelli Lança e do advogado e consultor, Rodrigo 
Pironti Aguirre de Castro, entre outros represen-
tantes do cenário jurídico do país.

O Simpósio teve, ainda, em sua programa-
ção, oficinas técnicas cujos temas foram: sistema 
e-OUV/e-SIC; Defesa dos Direitos do Usuário 
dos Serviços Públicos; Assédio Moral; Acesso à 
Informação e Ética.

Durante a solenidade de abertura, foi assi-
nado o Termo Técnico de parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação, para a criação do 
programa Ouvidoria nas Escolas, além do lança-
mento do vídeo institucional da Ouvidoria.

Curso de Formação e Capacitação 
de Ouvidores

Nos dias 20, 21 e 22 de agosto, o Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas realizou o Cur-
so de Formação e Capacitação de Ouvidores. O 
evento de responsabilidade da Ouvidoria, contou 
com a colaboração da Escola de Contas Públicas, 
da Rede de Ouvidorias do Amazonas e da OMD 
Soluções para Ouvidorias.

III Simpósio Nacional de Ouvidorias

Entre os temas abordados, durante o cur-
so, estão: histórico, fundamentos e princípios da 
Ouvidoria Brasileira; Contextualização da Lei de 
Acesso à Informação (LAI) – Lei 12.527/2011 e 
da Lei de Defesa do Usuários do Serviço Público 
– Lei 13.460/2011; Ética e Cidadania; Mediação 

de Conflitos; e Modelo Funcional das Ouvidorias: 
atribuições e competências. 

A solenidade de certificação do Curso de 
Formação e Capacitação de Ouvidores foi reali-
zada, no dia 10 de outubro de 2019, na sede do 
Tribunal de Contas.

Mais de 800 pessoas participaram da 3ª edição do simpósio.

Solenidade de Certificação do Curso de Formação e Capacitação de Ouvidores, que fez parte da programação do III Sim-
pósio Nacional de Ouvidorias.
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O projeto “Ouvidoria nas Escolas” é resul-
tado do apanhado de ações realizadas pela Ouvi-
doria do Tribunal de Contas do Estado do Ama-
zonas (TCE-AM), em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), a partir de uma 
iniciativa do conselheiro Érico Xavier Desterro e 
Silva, por considerar relevante a necessidade de 
interação do TCE-AM e a comunidade, nesse 
caso, especificamente, um diálogo com os alunos 
do ensino fundamental de escolas municipais, a 
fim de massificar atividades fiscalizadoras com a 
participação do pequeno cidadão no controle so-
cial.

O projeto é dividido em duas categorias, 
“Aluno Ouvidor” e “Pequeno Ouvidor”, que en-
volve os alunos do ensino fundamental, e tem 
como objetivo geral capacitar os alunos da rede 
pública de ensino, a fim de promover a participa-
ção da sociedade, fortalecendo o controle social. 
As escolas escolhidas para fazerem parte do “Ou-
vidoria nas Escolas” foram: a Escola Municipal 
Antônio Pereira, no bairro Santa Etelvina; a Esco-
la Municipal Abílio Alencar, na rodovia AM 010, 
km 35; e a Escola Municipal Dalvina Oliveira, no 
bairro Tarumã.

O lançamento oficial do projeto foi realiza-
do no dia 19 de novembro de 2019, no auditó-
rio Eulálio Chaves, na Universidade Federal do 
Amazonas. Até o lançamento, reuniões, entre os 
idealizadores do Ouvidoria nas Escolas, foram re-
alizadas para modular o projeto.

Ouvidoria nas escolas
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No dia 08 de dezembro de 2018, 
aconteceu a 1a Corrida das Ouvidorias 
da Região Norte, iniciativa capitanea¬-
da pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 11ª Região, contando com o apoio 
da Ouvidoria do Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas e outros órgãos 
de ouvidoria para divulgar à sociedade 
em geral os serviços prestados por estas 
Ins¬tituições, como também promover a 
interação entre as ouvidorias da região.

O evento foi uma comemoração ao 
Dia Internacional contra a Corrupção (9 
de dezembro), divulgação da luta contra 
o trabalho infantil e defesa da promoção 
dos direitos e da cidadania das pessoas 
com deficiência.

Além do TCE-AM, várias entida-
des participaram do evento, como: Tri-
bunal de Contas da União, Controladoria 
Regional da União no Estado do Amazo-
nas, Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Amazonas, Ministério Público 
do Trabalho no Amazonas e Roraima, o 
Tribunal de Justiça, Rede de Ouvidorias 
do Amazonas, entre outras instituições.

1ª Corrida das Ouvidorias da Região Norte

A corrida contou com mais de 2 mil participantes de diversos estados do Região Norte do Brasil.
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Eventos com o conselheiro-ouvidor

Ao longo do ano de 2019, o conselheiro-
-ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, Érico Xavier Desterro e Silva, levou 
as ações da Ouvidoria a eventos nacionais, com 
o intuito de contribuir para o fortalecimento do 
sistema de Ouvidorias no país.

Além de participações em eventos nacio-
nais, o conselheiro recebeu visitas de represen-
tantes do poder público, para tratar sobre de-
mandas de competência da Ouvidoria.

Lista de eventos:

“De Olho no Futuro” – 2018;

II Simpósio Nacional de Ouvidorias – 
2018;

III Simpósio Nacional de Ouvidorias – 
2019;

III Seminário Goiano de Ouvidorias – 
2018;

I Congresso Pernambucano de Direito 
Municipal – 2019;

Encontro Nacional de Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas do Brasil – 2019.

Conselheiro apresenta, no Encontro Nacional 
de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais 
de Contas, os trabalhos realizados pela Ouvi-
doria do TCE-AM.

Com o tema “Ouvidorias Públicas e os desafios 
do fortalecimento do controle externo”, conse-
lheiro Érico palestra no 3º Seminário Goiano 
de Ouvidorias no dia 25 de setembro de 2019.

O conselheiro participou do I Congresso Per-
nambucano de Direito Municipal, no auditório 
da OAB-PE, para falar sobre as ações da Ouvi-
doria do TCE-AM.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-
-AM), no exercício de 2018 e 2019, sob a coordenação do conselheiro-
-ouvidor Érico Xavier Desterro e Silva, envidou esforços para fortalecer 
o elo desta Corte de Contas com o controle social, buscando otimizar as 
suas rotinas, para que a sociedade tenha cada vez mais respostas céleres 
e qualificadas, assim como as demandas tenham maior resolutividade.

Ressalta-se que a gestão da Ouvidoria para o Biênio 2018/2019 
equacionou demandas pendentes de exercícios anteriores, encerrando o 
rol de manifestações com os seus devidos encaminhamentos e/ou, quan-
do foi o caso, seu arquivamento.

As demandas recebidas no último biênio foram analisadas e di-
ligenciadas por meio de rotinas inspiradas na nova ótica da Lei n. 
13.460/2017, denominada de Código de Defesa do Usuário de Serviços 

Públicos, que fortalece o papel das ouvidorias públicas e estabelece no-
vas premissas visando à eficiência na prestação dos serviços públicos.

Dessa feita, visando a uma gestão participativa, acessível e trans-
parente, pautada pela ética, confiabilidade, respeito e cordialidade, a 
Ouvidoria deste TCE tem buscado atingir a excelência no fomento do 
controle social, sendo instrumento efetivo, eficaz e eficiente do regime 
democrático.

Com o intuito de aperfeiçoar os serviços prestados por essa ouvi-
doria, foi criado um breve planejamento para o biênio 2020/2021, o qual 
está disponível no anexo desse relatório.
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