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O QUE É UMA OUVIDORIA MUNICIPAL?
A Ouvidoria Municipal é a ponte entre os cidadãos e a
Prefeitura (Administração Pública). É o espaço de escuta
des nado aos usuários dos serviços públicos para o
recebimento de suas sugestões, elogios, solicitações,
reclamações, denúncias, pedido de simpliﬁcação e acesso à
informação, através de canais de atendimento presencial e
eletrônicos.
POR QUE MEU MUNICÍPIO PRECISA DE UMA OUVIDORIA?

As ouvidorias são mecanismos de controle, gestão e
par cipação social. É importante porque possibilita o
cidadão manifestar sobre os serviços públicos prestados
pela Prefeitura. Todo cidadão pode recorrer à ouvidoria para
conhecer o processo de formulação, implementação e
avaliação das polí cas públicas a serem adotadas no
Município.
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QUAL PAPEL DO OUVIDOR?
O ouvidor busca soluções junto com as Secretarias da
Prefeitura, a ﬁm de fortalecer os serviços públicos prestados.
Para isso, age com imparcialidade e é ca, sendo bom
ouvinte com senso de jus ça para tratar a demanda
apresentada pelo cidadão. Precisa manter sigilo sobre
iden ﬁcação de quem registra manifestações sobre
denúncias e reclamações.
O ouvidor ﬁca à disposição dos munícipes para:
Ouvir e compreender;
Reconhecer os usuários como sujeitos de direitos;
Qualiﬁcar as demandas dos usuários de forma
adequada;
Responder aos cidadãos;
Demonstrar os resultados produzidos.
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COMO FUNCIONA?
As mensagens enviadas pelos cidadãos à Ouvidoria são
chamadas de manifestação. Estas são analisadas pela
Ouvidoria e encaminhadas de forma restrita às Secretarias
do município para atendimento na maior brevidade
possível, de forma respeitosa, imparcial e transparente.

DOS PRAZOS DE RESPOSTA

O prazo para atendimento das manifestações
recebidas na Ouvidoria é de até 30 (trinta dias), podendo ser
prorrogado por igual período nos termos do art. 16 da Lei
13.460/2017. A Ouvidoria acompanhará o processo de
elaboração das respostas conclusivas.
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QUAIS OS TIPOS DE MANIFESTAÇÕES?
Reclamações: através desta, o cidadão demonstra a
insatisfação relativa à prestação dos serviços e à conduta
de algum agente público.
Denúncias: de apuração obrigatória pelo Poder Público é o
ato que indica a prática de irregularidade ou atividades
ilícitas, cuja solução dependa da atuação dos órgãos
competentes;
Sugestões: são apresentações de ideias ou formulação de
proposta de aprimoramento da comunidade, que podem
ser adotadas nos serviços públicos do município;
Solicitações: pedidos para adoção de providências por parte
dos órgãos e das entidades da administração pública
municipal;
Elogios: é o ato praticado pelos cidadãos em que demonstra
o reconhecimento/ satisfação sobre o serviço público
prestado ou o atendimento recebido;
Simplifique: solicitações relativas a desburocratização de
serviços públicos.
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A Ouvidoria Municipal de Cae té também recebe e
acompanha os pedidos de Acesso à Informação, por meio do
Sistema de Informações ao Cidadão (SIC), sico ou
eletrônico. O obje vo é facilitar o acesso às informações
públicas, garan ndo o cumprimento do direito previsto em
lei aos cidadãos.

FIQUE LIGADO!

As respostas conclusivas aos pedidos de Acesso à
Informação, diferentemente das manifestações de
Ouvidoria (30 dias), serão respondidas em até 20 dias
corridos prorrogável por mais 10 dias mediante jus ﬁca va
encaminhada ao solicitante, conforme dispõe a Lei
12.527/2011.
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ONDE DEVE SER FEITA A MANIFESTAÇÃO?
Site:
www.caetite.ba.gov.br/ouvidoria
Telefone/WhatsApp
(77) 99997-5728
E-mail:
ouvidoria@caetite.ba.gov.br
Presencialmente:
Endereço: Av. Profa. Marlene C. de Oliveira, 1000, Centro
Administrativo de Caetité, Bairro Prisco Viana, Caetité/BA, CEP
46400-000. Prédio Administrativo – Sala da Ouvidoria.
horário de atendimento

Segunda a Sexta-feira
Manhã, de 08:00 às 12:00
Tarde, de 13:30 às 17:30
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importante!

As manifestações realizadas nas redes
sociais e outros meios de comunicação não são
registradas pela Ouvidoria Municipal. Por isso,
u lize os canais apresentados nesta car lha,
para garan r o atendimento a sua demanda com
direito ao acompanhamento via número de
protocolo.
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