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APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 foi completamente atípico para todos nós. A pandemia
causada pela Covid-19 desencadeou uma série de mudanças em diversos
setores de nossas vidas, nos aspectos pessoal e profissional. Nosso
Amazonas sofreu e, ainda, sofre com os efeitos do novo coronavírus, e nós
sofremos juntos.
A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), como tantos
outros departamentos e órgãos do mundo inteiro, precisou se adaptar ao
cenário pandêmico. Foi necessário suspender ações que provocassem
aglomerações, como o programa Rodas de Cidadania e o projeto Ouvidoria
Estudantil. No entanto, tendo em vista o nosso importante papel de ser o
canal de comunicação entre o cidadão e a Corte de Contas amazonense,
envidamos esforços para continuar atendendo às demandas vindas da
população.
Elaborada pela equipe da Ouvidoria do TCE-AM, esta edição tem o
objetivo de apresentar os resultados das atividades desempenhadas por
este departamento, contribuindo assim, para a melhoria da comunicação
da ouvidoria com a sociedade civil.
Trouxemos para este relatório as ações desenvolvidas pelo departamento
ao longo do ano de 2020, como projeto e eventos, além de números
relacionados às manifestações recebidas e registradas pela ouvidoria.
Com o trabalho variando entre totalmente remoto e de forma híbrida
(presencial e home office), continuamos com o dever de garantir a
Ouvidoria como instrumento de cidadania.

Érico Xavier Desterro e Silva
Conselheiro-Ouvidor do TCE-AM
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Atendimentos prestados
No ano de 2020, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
(TCE-AM) contou com:

ATENDIMENTOS
PRESTADOS

Esses atendimentos não foram todos registrados no Sistema Spede, tendo
em vista que alguns deles puderam ser respondidos, de maneira imediata, pela
equipe da Ouvidoria do TCE-AM.

Forma de entrada dos atendimentos
prestados
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Manifestações registradas
Dos 1.168 atendimentos prestados, foram registradas no Sistema Spede:

MANIFESTAÇÕES
REGISTRADAS

Forma de entrada das
manifestações registradas
As manifestações podem ser registradas através de aplicativo de celular
(WhatsApp), atendimento pessoal e eletrônico (e-mail e site), correspondência
e protocolo do TCE. Abaixo, a quantidade de demandas registradas em cada
canal de comunicação.
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Classificação das manifestações registradas

Tipo de identificação das manifestações

Situação das manifestações
Do total das manifestações registradas, 439 foram arquivadas, ou seja,
finalizadas. A tabela a seguir mostra a situação das manifestações.
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Em cumprimento ao Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, a
Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) traz o
resultado das pesquisas de satisfação feitas através do site e do totem.

Resultado da pesquisa no site
1. Em uma escala de 1 a 5, o quanto você avalia a qualidade do nosso
atendimento?

Observação:

Ao todo, 35 pessoas avaliaram a qualidade do nosso atendimento,
numa escala em que 1 (um) significa muito insatisfeito e 5 (cinco)
significa muito satisfeito.
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Resultado da pesquisa no totem
1. Por favor, avalie o grau de satisfação com o TCE-AM em relação aos itens
abaixo:
Atendimento

Serviços prestados

Observação:

Ao todo, 109 pessoas participaram da pesquisa realizada através do
totem.
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Treinamento Interno
Nos dias 24 e 27 de janeiro de
2020, a Ouvidoria promoveu aos seus
servidores um treinamento sobre os
procedimentos de demandas do
setor. A iniciativa teve o intuito de
capacitar e aprimorar as ações
desenvolvidas pela Ouvidoria do
TCE-AM.

O primeiro dia de treinamento
contou com temas sobre a Lei de
Código de Defesa do Usuário, Lei de
Proteção de Dados e Lei de Acesso à
Informação, sob a instrução do
coordenador de Ações do Núcleo de
Ouvidorias da Controladoria Geral da
União (CGU), Waldemar Farias Neto,
No segundo dia, os assuntos
abordados
foram
voltados
ao
recebimento e tratamento das
demandas
via
site,
e-mail
e
WhatsApp, ministrados pelo chefe
de gabinete da Ouvidoria do TCEAM, Harleson Arueira, e pelo servidor
Francisco Neto.

Reunião com as diretorias do Tribunal
Com o objetivo de tratar sobre os
processos de manifestações da
Ouvidoria, foi realizada, no dia 18 de
fevereiro de 2020, uma reunião com

as diretorias da Secretaria de
Controle Externo (Secex) do Tribunal
de Contas do Estado do Amazonas
(TCE-AM).
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No encontro, foi apresentada a nova versão do fluxograma das manifestações,
que traz, com mais detalhes, o processo das manifestações a partir do
momento em que elas são recebidas. A reunião serviu, ainda, como base para a
elaboração do Manual de Procedimentos da Ouvidoria do TCE-AM.

Fluxograma do
processo das
manifestações.

Encontros com a Semed
Antes da suspensão das ações da Ouvidoria
que
ocasionassem
aglomerações,
algumas
reuniões,
válidas
pelo
projeto
Ouvidoria
Estudantil, foram realizadas para estabelecer um
plano de ação para o projeto. Os encontros
aconteceram nos dias 12 e 18 de fevereiro de
2020.
O projeto Ouvidoria Estudantil é uma parceria
com a Secretaria Municipal de Educação de
Manaus (Semed) e tem como objetivo geral
capacitar os alunos da rede pública municipal de
ensino, fortalecendo o protagonismo estudantil e
o controle social. O projeto visa iniciar um sistema
de ouvidoria dentro das escolas municipais de
Manaus, para melhoria da qualidade de ensino.
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Carta de Serviços
sobre os serviços prestados
pela Ouvidoria do TCE-AM. O
documento
trouxe
uma
linguagem mais simples para o
cidadão, além de um layout de
fácil visualização.

No dia 04 de março de 2020, a nova
versão da Carta de Serviços ao Usuário foi
lançada, com informações mais detalhadas

Essa nova versão da Carta de
Serviços é em atendimento à
Lei
nº
13.460/2017,
que
estabelece,
entre
outros
pontos, a atualização periódica
e
disponibilização
do
documento
em
formato
eletrônico na internet.

Manual de Procedimentos
2020, o seu primeiro Manual
de Procedimentos, com o
intuito
de
facilitar
o
funcionamento da ouvidoria.

A Ouvidoria da Corte do Contas
Amazonense lançou, no dia 24 de junho de

O
manual
contém
informações sobre o trabalho
da Ouvidoria, os serviços de
atendimento ao cidadão, como
também os exemplos de
manifestações que podem ser
realizadas através dos canais
de
comunicação
desse
departamento.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 - OUVIDORIA DO TCE-AM

PÁGINA 16

Novo site da Ouvidoria
Com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão, a nova versão do site da
Ouvidoria foi lançada, no dia 09 de julho de 2020, durante o evento Ouvidoria
Day. Completamente reformulado, o novo domínio traz uma navegação mais
objetiva para o cidadão, que destaca o principal fim da Ouvidoria, o
recebimento de manifestações.

Versão antiga
do site.

A versão atualizada do site conta com design mais moderno e organizado.
Entre as novidades, uma interface preparada para todos os tipos de dispositivos;
o acesso direto às publicações nas redes sociais da Ouvidoria; criação de páginas
com os projetos desenvolvidos pela Ouvidoria e seção de perguntas frequentes;
contando, ainda, com ferramenta de compartilhamento de seu conteúdo via
redes sociais e uma área de avaliação sobre o site para o cidadão.

Layout do site
atualizado.
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Ouvidoria Day – Ouvidoria Proativa e Interativa em
tempos de pandemia

De forma totalmente virtual, o Ouvidoria Day foi realizado no dia 09 de julho
de 2020. O evento foi transmitido pelas redes sociais do Tribunal e teve como
tema ‘Ouvidoria Proativa e Interativa em Tempos de Pandemia’, objetivando
discutir a interação entre as Cortes de Contas e a sociedade.
A programação do evento foi dividida em três painéis, mediados pelo
ouvidor do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro; pelo conselheiro-corregedor do
TCE do Rio Grande do Norte (TCE-RN), Antônio Gilberto de Oliveira Jales; e pela
coordenadora da Rede de Ouvidorias do Amazonas, Fabiana Pacífico Seabra.
Entre os palestrantes, estiveram o ouvidor-geral da União, Valmir Gomes
Dias; o ouvidor-geral da União adjunto, Fábio do Valle Valgas da Silva; a
superintendente da Controladoria Geral da União no Amazonas (CGU-AM),
Mona Liza Prado Benevides Ruffeil; o secretário-geral de Controle Externo do
Tribunal de Contas da União, no Amazonas (TCU-AM), Uadson Ulisses Marques
Martins; o ouvidor-geral do TCE do Paraná, Patrick Machado e o diretor da OMD
Soluções para Ouvidorias, Mário Nelson Alves Jr.
O Ouvidoria Day foi uma iniciativa do Instituto Rui Barbosa (IRB) e seria
realizado no dia 16 de março para celebrar o Dia do Ouvidor. No entanto, foi
adiado em decorrência do isolamento social causado pela pandemia do novo
coronavírus.
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IV Simpósio Nacional de Ouvidorias
No dia 27 de novembro de 2020, a
Ouvidoria do TCE-AM realizou a 4ª edição
do Simpósio Nacional de Ouvidorias.
Diferentemente das edições anteriores, o
evento foi totalmente virtual devido à
pandemia.
Com o tema “A (re)construção das
ouvidorias frente à administração pública
dinâmica e digital”, o evento teve o intuito
x proporcionar à sociedade uma discussão e reflexão acerca da necessidade de
de
reconstrução das ouvidorias na era digital, diante da evolução dos mecanismos
institucionais e sociais de controle, acompanhamento e participação na gestão
pública.
O cenário digital na Administração foi
destaque nos debates do IV Simpósio, que
contou com as participações, dentre
outras, do corregedor-geral da União,
Gilberto Waller Júnior; do conselheiro do
Tribunal de Contas do Rio Grande do
Norte (TCE-RN) e presidente do Comitê
Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e
Controle Social do Instituto Rui Barbosa
(IBR), Antônio Gilberto de Oliveira Jales; do
conselheiro do Tribunal de Contas de
Pernambuco, Valdecir Fernandes Pascoal;
da coordenadora-geral de Inovação e do
Laboratório de Inovação Gnova da Escola
Nacional de Administração Pública, xx
Marizaura Reis de Souza Camões; e do
advogado e especialista em Compliance, Daniel Perrelli Lança.
A 4ª edição do Simpósio teve o apoio do IRB, da Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Ministério Público de Contas do
Amazonas (MPC-AM) e da Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE-AM, e contou
ainda com a divulgação dos vencedores do concurso de vídeos Cidadania em
Foco.
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Concurso de Vídeos
Cidadania em Foco
No dia 31 de outubro de 2020, a
Ouvidoria do TCE-AM lançou a 1ª edição do
concurso de vídeos Cidadania em Foco,
que premiou os cinco melhores vídeos
com mil reais cada.
De âmbito nacional, a iniciativa teve
como objetivo estimular a participação
cidadã
no
controle
das
ações
governamentais e aproximar o Tribunal de
Contas da sociedade civil organizada,
através de um diálogo dinâmico sobre a
cidadania em seus diversos aspectos.
Para participar do concurso, os
participantes tiveram de gravar um vídeo,
de até 1 minuto, desenvolvendo o tema
“Exercer a cidadania é preciso!”. Com
abordagens sobre administração pública,
cidadania, controle social e o papel do
cidadão, os vídeos vencedores foram
apresentados durante o IV Simpósio
Nacional de Ouvidorias, realizado no dia 27
de novembro de 2020.
Os vencedores foram Fábio Oliveira
Gomes Júnior, Hygor Sarraf Ferreira, Paulo
Victor Muniz Siqueira, Sophia Abecassis
Reichl e Thiago Ribeiro de Menezes.

Vídeos vencedores do concurso Cidadania em Foco.
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Redes Sociais
Em meio à pandemia causada pela Covid-19 no ano de 2020, a Ouvidoria
da Corte de Contas Amazonense adaptou o conteúdo de suas redes sociais –
Facebook e Instagram - para o cenário em que estávamos inseridos.
A programação contou com conteúdos relacionados ao novo coronavírus,
além da divulgação dos canais de comunicação da Ouvidoria e de exemplos
de comunicação de irregularidades.
Com o objetivo de aproximar o cidadão do controle
externo, através de vídeos semanais sobre temas
relacionados à Ouvidoria e ao TCE, foi criado, no dia 05
de agosto de 2020, o projeto Ouvidoria Interativa. Em
toda quarta-feira foi divulgado um vídeo diferente.

NO FACEBOOK E INSTAGRAM

Nas tabelas abaixo, o crescimento, de forma orgânica, no números de
seguidores em ambas as redes sociais, comparado ao ano de 2019.
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19/06
A participação no I Webcongresso Pernambucano de Direito Municipal
foi para falar sobre o ‘Controle de Contratos na jurisprudência do TCU e
TCE’s: repercussão prática na esfera municipal.

03/07
Promovida pelo escritório de advocacia Pironti Advogados, com o apoio
do Instituto Rui Barbosa (IRB), uma série de lives foi realizada para falar
sobre os Tribunais de Contas. Na participação do conselheiro Érico
Desterro, foi abordada a ‘Governança nos TCs e NBASPs do nível 1, que
são os princípios basilares e pré-requisitos para o funcionamento
adequado e realização das atividades de auditoria dos Tribunais de
Contas brasileiros.

07/07
O conselheiro Érico participou da live do projeto “Conversando com o
Controle Externo”, uma iniciativa do Instituto Amazonense de Direito
Administrativo (Iada) para conversar com os representantes dos órgãos
e instituições que integram o sistema constitucional de controle
externo, com o objetivo de abordar as ações e medidas de
enfrentamento da crise pandêmica.
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31/07
A 10ª edição do Webinário, promovido pelo Ministério Público do
Amazonas (MPAM), contou com a participação do conselheiro Érico
para falar sobre a “Atuação dos órgãos de controle durante períodos de
emergência”.

09/11
O conselheiro Érico participou de mais um Encontro Nacional de
Corregedorias e Ouvidorias (Enco) dos Tribunais de Contas do Brasil. Em
sua fala, o conselheiro falou sobre “Gestão de Riscos e as Ouvidorias’.
Dessa vez, o evento foi realizado de forma, exclusivamente, virtual.

24/11
Com o objetivo de aprimorar a administração com temas relacionados
à condução das instituições, o Instituto Rui Barbosa (IRB) promoveu o
VI Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, evento que
contou a presença do conselheiro Érico Desterro, como um dos
palestrantes.

04/12
No dia do encerramento do I Congresso on-line da Jovem Advocacia do
Amazonas, o conselheiro Érico fez sua participação no evento
abordando o tema ‘Improbidade Administrativa, as implicações na
administração pública, a atuação do TCE-AM e o papel da advocacia’.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Passamos por um ano incomum, em que pandemia trouxe uma série
de mudanças em nossas vidas. Deixamos aqui, nosso reconhecimento e,
principalmente, nosso agradecimento aos profissionais que estiveram e,
ainda, estão na linha de frente do combate à Covid-19.
As adversidades, desse ano atípico, provocaram adequações aos nossos
serviços e ações. Com o empenho e dedicação de todos os colaboradores
da Ouvidoria e do Corte de Contas amazonense, em meio ao teletrabalho,
as demandas foram recebidas, registradas e atendidas. Foi lançado o
nosso primeiro Manual de Procedimentos, bem como, uma versão
atualizada da Carta de Serviços ao Usuário, além da realização dos
eventos virtuais Ouvidoria Day e IV Simpósio Nacional de Ouvidorias.
Em 2021, esperamos superar os dias ruins do ano passado, para que
juntos e com saúde, continuemos na busca para atingir a excelência no
fomento do controle social, sendo instrumento efetivo, eficaz e eficiente
do regime democrático.

ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA
Conselheiro-ouvidor do TCE-AM

Av. Efigênio Salles, 1155 - Parque 10,
Manaus - AM, 69055-736
ouvidoria.tce.am.gov.br
ouvidoriatceam

