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Avaliação
Matriz de Avaliação deste objetivo por seus elementos para preenchimento de acordo com o Guia de implementação do MMOUP.

Matriz de Avaliação :



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s) evidência(s),
com o nome do(s)
arquivo(s)

Elemento 1.4.1
Planejamento
operacional - A
ouvidoria realiza
o planejamento
das atividades a
serem
executadas?

(1) A ouvidoria não realiza
ação de planejamento
específica, executando as
suas atividades de acordo
com as oportunidades e
demandas que surgem.
(2) Existe planejamento das
ações de ouvidoria, mas
este é realizado de maneira
pontual, sempre focado em
ações específicas a serem
realizadas, isto é, não existe
planejamento das ações
com o foco no exercício.
(3) Existe um procedimento
institucionalizado anual de
planejamento das ações de
ouvidoria, considerando os
recursos humanos,
orçamentários e logísticos
disponíveis, o qual é
consolidado em um
documento com validação
pelo nível estratégico do
órgão ou entidade a que a
ouvidoria está vinculada.
(4) Existe um procedimento
institucionalizado anual de
planejamento das ações de
ouvidoria, considerando os
recursos humanos,
orçamentários e logísticos
disponíveis, bem como a
vinculação ao
Planejamento Estratégico
do órgão ou entidade a que
está vinculada, o qual é
consolidado em um
documento com validação
pelo nível estratégico da
instituição. Além disso, este
plano é periodicamente
revisado ao longo do ano, a
fim de adequar-se a

4 Sim

Extração
de
sistema/base
de dados

Outro(s)

Print de tela da ferramenta
de acompanhamento de
ações/projetos - Plano de
Ação 2021 (corporativo). As
ações da Ouvidoria estão
contidas no Projeto 03.04 -
Governança Corporativa e
Integridade. Os
desdobramentos de cada
ação estão descritos no item
03.04.08 - Fortalecer a
participação do cidadão e os
mecanismos de controle
social. O Projeto 03.4 -
Governança Corporativa e
Integridade conta no Plano
de Ação 2021 publicado em
transparência ativa (página
25). O Plano de Ação 2021
foi aprovado pelo Conselho
de Administração, conforme
registrado no item 4 da Ata
da 380 Reunião do Conselho
de Administração (extrato).
O Plano de Ação é
monitorado mensalmente e
revisado anualmente.



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s) evidência(s),
com o nome do(s)
arquivo(s)

eventuais novas
contingências.

Elemento 1.4.2
Formação de
competências - A
Ouvidoria possui
um plano de
capacitação para
a sua equipe?

(1) A ouvidoria não possui
mapeamento de
competências desejáveis e
não dispõe de ferramentas
para registro das
capacitações realizadas
pela equipe.
(2) Existe uma lista de
competências desejáveis
para a equipe de ouvidoria,
mas não há um controle
institucionalizado sobre as
capacitações realizadas e
as competências já
adquiridas.
(3) A ouvidoria possui lista
de competências
desejáveis para a sua
equipe e realiza um
mapeamento periódico das
competências existentes,
identificando, assim,
lacunas que necessitem ser
preenchidas por meio de
capacitação. Estas
informações são
anualmente consolidadas
por meio de um processo
institucionalizado que
resulta na produção de um
instrumento formal, na
forma de um Plano de
Capacitação.
(4) A ouvidoria possui lista
de competências
desejáveis para a sua
equipe e realiza um
mapeamento periódico das
competências existentes,
identificando, assim,
lacunas que necessitem ser

2 Sim Relatório

A Ouvidoria segue o
programa de capacitação do
Programa PROFOCO,
oferecido pela CGU. O
Relatório Anual de
Ouvidoria (Item 4, página
13) - Capacitação da Equipe.



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s) evidência(s),
com o nome do(s)
arquivo(s)

preenchidas por meio de
capacitação. Estas
informações são
anualmente consolidadas
por meio de um processo
institucionalizado que
resulta na produção de um
instrumento formal, na
forma de um Plano de
Capacitação. Existe
controle institucionalizado
sobre as capacitações
realizadas, inclusive sobre a
sua qualidade, e tais
informações são utilizadas
para a revisão anual do
Plano de Capacitação.

Elemento 1.4.3
Eficiência de
alocação de
recursos - A
ouvidoria possui
meios e
estratégias para
fazer frente à
eventual
variação
extraordinária ou
sazonal das
demandas?

(1) Não há mapeamento
sobre evolução do volume
de demandas da ouvidoria,
nem estratégia para
promover a gestão eficiente
da força de trabalho.
(2) Existe mapeamento
sobre evolução do volume
de demandas da ouvidoria
para fins gerenciais e de
prestação de contas.
(3) Existe mapeamento
sobre evolução do volume
de demandas da ouvidoria
e levantamento de suas
causas, de forma a permitir
algum grau de
previsibilidade no
comportamento das
demandas ao longo do
exercício. Essa informação
é utilizada para a produção
do planejamento anual de
atividades da ouvidoria, o
qual é institucionalizado
por meio de instrumento

3 Sim Relatório

Relatório Anual de
Ouvidoria (Item 2 - Análise
das Manifestações
Recebidas); A Ouvidoria
apresentou no IV Concurso
de Boas Práticas da rede
Nacional de Ouvidorias, sua
experiência de adaptação
em função da aumento do
volume de demandas
decorrente do período de
calamidade sanitária
(COVID19).



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s) evidência(s),
com o nome do(s)
arquivo(s)

formal.
(4) Existe mapeamento
sobre evolução do volume
de demandas da ouvidoria
e levantamento de suas
causas, de forma a permitir
algum grau de
previsibilidade no
comportamento das
demandas ao longo do
exercício. Essa informação
é utilizada para a produção
do planejamento anual de
atividades da ouvidoria, o
qual é institucionalizado
por meio de instrumento
formal, bem como para a
definição de estratégias de
mitigação de riscos nos
processos da unidade.

Elemento 1.4.4
Segurança da
Informação -
Existem ações
específicas no
âmbito da
unidade
destinadas a
mapear e tratar
riscos de
segurança da
informação e
comunicações?

(1) Não há.
(2) Existem processos
mapeados, bem como
riscos a eles associados.
São realizadas ações
pontuais de mitigação de
riscos, mas estas não
constam em planos de ação
e tampouco compõem um
processo de gestão de
riscos.
(3) A instituição a que a
ouvidoria está vinculada
possui uma Política de
Segurança da Informação e
Comunicações
institucionalizada, e a
unidade possui no
mapeamento de seus
processos o diagnóstico de
riscos de segurança de
informações, realizando a
gestão de riscos por meio

3 Sim Norma

Política de Segurança da
Informação e Painel de
Monitoramento dos Riscos
do Processo Gerir
Manifestações de denúncias.



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s) evidência(s),
com o nome do(s)
arquivo(s)

de planos de ação
periodicamente
atualizados.
(4) A instituição a que a
ouvidoria está vinculada
possui uma Política de
Segurança da Informação e
Comunicações
institucionalizada, e a
unidade realiza, no
mapeamento de seus
processos, o diagnóstico de
riscos de segurança de
informações, executando a
gestão de riscos por meio
de planos de ação
periodicamente
atualizados. A gestão de
riscos é realizada em todo o
ciclo de vida da
informações, e incorpora as
ações relacionadas tanto à
tutela dos direitos de
solicitantes de acesso à
informação, nos termos da
Lei nº 12.527, de 2011,
quanto dos titulares de
dados pessoais, nos termos
da Lei 13.709, de 2018.

Elemento 1.4.5
Planejamento e
execução
orçamentária -
Há previsão de
alocação
orçamentária
nos planos
internos do
órgão ou há
previsão
orçamentária
específica para a
realização das

(1) Não há previsão de
alocação orçamentária nos
planos internos do órgão
ou entidade, nem qualquer
previsão orçamentária para
as ações de ouvidoria.
(2) Existe previsão
orçamentária nos planos
internos do órgão ou
entidade destinada a ações
desempenhadas pela
unidade de ouvidoria,
contudo, tal previsão
encontra-se vinculada a

2 Sim

A gestão orçamentária da
Dataprev é realizada de
forma centralizada,
executada pela Diretoria de
Administração e Pessoas .
Existem previsões
orçamentárias específicas
para Ouvidoria nos
seguintes itens: capacitação
e investimento em
tecnologia.



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s) evidência(s),
com o nome do(s)
arquivo(s)

ações de
ouvidoria?

outra área, tendo a
ouvidoria ingerência
limitada sobre a definição
do valor e a obtenção de
recursos financeiros
correspondentes à previsão
orçamentária.
(3) Existe previsão
orçamentária nos planos
internos do órgão ou
entidade destinada a ações
desempenhadas pela
unidade de ouvidoria, a
qual reflete o processo de
planejamento anual das
atividades da unidade; os
processos de requisição de
orçamento e de execução
financeira da unidade estão
sob a sua gestão.
(4) Existe previsão
orçamentária nos planos
internos do órgão ou
entidade destinada a ações
desempenhadas pela
unidade de ouvidoria, a
qual reflete o processo de
planejamento anual das
atividades da unidade; os
processos de requisição de
orçamento e de execução
financeira da unidade estão
sob a sua gestão. A
ouvidoria encontra-se
inserida na estrutura de
governança financeira e
orçamentária do órgão, e a
sua execução orçamentária
é compatível com o
orçamento previsto no
plano interno, ressalvadas
as ocorrências de
contingenciamento no
âmbito de toda a



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s) evidência(s),
com o nome do(s)
arquivo(s)

organização.
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Avaliação
Matriz de Avaliação deste objetivo por seus elementos para preenchimento de acordo com o Guia de implementação do MMOUP.

Matriz de Avaliação :



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

Elemento 2.3.1
Processo de
tratamento de
manifestações - A
ouvidoria possui
processos
mapeados,
instituídos e com
mecanismos de
gestão de riscos,
para tratamento de
manifestações, assim
como procedimentos
definidos de revisão
do processo, a fim de
realizar ajustes e
melhorias?

(1) Não existe registro de
mapeamento ou norma
formal que institua os
processos de tratamento de
manifestação de ouvidoria
no âmbito do órgão ou
entidade à que a ouvidoria
está vinculada.
(2) Existe registro do
mapeamento dos
processos de tratamento de
manifestações de ouvidoria
no âmbito do órgão ou
entidade a que a ouvidoria
está vinculada, no entanto,
tais processos não estão
formalmente instituídos.
(3) A ouvidoria mapeou e
instituiu formalmente os
seus processos de
tratamento de
manifestações no âmbito
do órgão a que está
vinculada, em processo
monitorado a fim de
promover a aderência dos
serviços existentes aos
padrões de qualidade e à
Lei nº 13.460, de 2017, bem
como a suas
regulamentações.
(4) A ouvidoria mapeou e
instituiu formalmente os
seus processos de
tratamento de
manifestações no âmbito
do órgão a que está
vinculada, em processo
monitorado a fim de
promover a aderência dos
serviços existentes aos
padrões de qualidade e à
Lei nº 13.460, de 2017, bem
como a suas

4 Sim Norma

Norma N/PO/016/01 -
Gestão de
Manifestações; Norma
N/PO/020/00 - Gestão de
Manifestações de
Denúncias; Mapa do
Processo 4.2.7 Gerir
Manifestações de
Denúncias; Mapeamento
de Riscos Processo Gerir
Manifestações de
Denúncias.



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

regulamentações.
Adicionalmente, ela
também realizou, nos
últimos três anos, ao
menos um mapeamento
dos riscos do processo,
adotando as medidas
necessárias à sua
mitigação.

Elemento 2.3.2
Processo de
tratamento de
ouvidoria interna - A
ouvidoria possui
processos
mapeados,
instituídos e com
mecanismos de
gestão de riscos,
para tratamento de
manifestações
internas, assim como
procedimentos
definidos de revisão
do processo, a fim de
realizar ajustes e
melhorias?

(1) Não existe registro de
mapeamento ou norma
formal que institua os
processos de tratamento de
manifestação internas no
âmbito do órgão ou
entidade à que a ouvidoria
está vinculada.
(2) Existe registro do
mapeamento dos
processos de tratamento de
manifestações internas no
âmbito do órgão ou
entidade a que a ouvidoria
está vinculada, no entanto,
tais processos não estão
formalmente instituídos.
(3) A ouvidoria mapeou e
instituiu formalmente os
seus processos de
tratamento de
manifestações internas no
âmbito do órgão a que está
vinculada, em processo
monitorado, ao qual foi
dada divulgação dentro da
instituição
(4) A ouvidoria mapeou e
instituiu formalmente os
seus processos de
tratamento de
manifestações internas no
âmbito do órgão a que está
vinculada, em processo

3 Sim Norma

O processo de
tratamento de
denúncias está mapeado
de forma detalhada e os
processos de tratamento
dos demais tipos de
manifestações são
menos detalhados
(todos estão
formalmente
instituídos); Norma
N/PO/016/01 - Gerir
Manifestações; Norma
N/PO/020/00 - Gerir
Manifestações de
Denúncias; Mapa do
Processo Gerir
Manifestações de
Denúncias;
Monitoramento Processo
Gerir Manifestações de
Denúncias (painel de
monitoramento);
Divulgação Interna dos
Processos da Ouvidoria.



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

monitorado, ao qual foi
dada divulgação dentro da
instituição. Adicionalmente,
ela também realizou, nos
últimos três anos, ao
menos um mapeamento
dos riscos do processo,
adotando as medidas
necessárias à sua
mitigação.

Elemento 2.3.3
Atendimento - A
ouvidoria possui
roteiros e
orientações
instituídas para a
condução dos
atendimentos
presencial ou
telefônico?

(1) A ouvidoria não possui
roteiros, orientações ou
capacidades específicas
para atendimento.
(2) Existem orientações
para o atendimento, no
entanto elas estão esparsas
e não versam sobre as
etapas e possibilidades de
atendimento. O
atendimento é realizado
preponderantemente com
base na experiência dos
atendentes.
(3) A ouvidoria possui
roteiros e orientações para
atendimento, os quais são
instituídos por meio de
manual ou outro
documento de
conhecimento da equipe
responsável pelo
acolhimento ao público, a
qual possui competências
específicas para a
realização do atendimento.
(4) A ouvidoria possui
roteiros e orientações para
atendimento, os quais são
instituídos por meio de
manual ou outro
documento de
conhecimento da equipe

2 Sim Norma
Norma N/PO/016/01 -
Gerir Manifestações
(item 6.2).



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

responsável pelo
acolhimento ao público, a
qual possui competências
específicas para a
realização do atendimento.
A ouvidoria possui
processos definidos de
revisão dos roteiros de
atendimento, a fim de
realizar ajustes e melhorias.

Elemento 2.3.4
Proteção ao
denunciante -
Existem
procedimentos
instituídos para a
proteção do
denunciante?

(1) Não existem.
(2) Existem orientações
gerais não normatizadas e
não inseridas no
mapeamento do processo
de tratamento de
denúncias, realizadas com
base na Lei 13.608/2018 ou
em normativo próprio do
Ente ou esfera a qual o
órgão ou entidade está
vinculada.
(3) Existem procedimentos
formalmente instituídos
para a proteção do
denunciante, os quais
incluem a proteção da
identidade e os
mecanismos de
representação contra
represálias decorrentes da
denúncia, observado o
disposto na Lei nº 13.608,
de 2018, e demais
normativos vigentes.
(4) Existem procedimentos
formalmente instituídos
para a proteção do
denunciante, os quais
incluem a proteção da
identidade e os
mecanismos para informar
a unidade acerca da

4 Sim Norma

Norma N/PO/020/00 -
Gerir Manifestações de
Denúncias (item 5.7);
Resolução 3784/2019 -
Proteção à Identidade
do Denunciante; A
Ouvidoria utiliza o
Fala.BR - Plataforma
Integrada de Ouvidoria e
Acesso à Informação,
que dispõe de
mecanismos de
pseudominização de
manifestação com
remoção de dados
cadastrais, referências
pessoais e dados que
possibilitem a
identificação do
denunciante.



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

ocorrência de represálias
decorrentes da denúcia,
observado o disposto na Lei
nº 13.608, de 2018, e
demais normativos
vigentes. A ouvidoria conta
com infraestrutura
tecnológica adequada para
a realização de processos
de pseudonimização e os
controles físicos e digitais
para a mitigação de riscos
ao denunciante estão
plenamente
implementados na
unidade.

Elemento 2.3.5
Processo de
realização de
resolução pacífica de
conflitos - A
ouvidoria possui
procedimentos
mapeados e
instituídos para
realização de
resolução pacífica de
conflitos?

(1) Não existe registro de
mapeamento ou norma
formal que institua os
processos de resolução
pacífica de conflitos no
âmbito do órgão ou
entidade à que a ouvidoria
está vinculada.
(2) Existe registro do
mapeamento dos
processos de resolução
pacífica de conflitos no
âmbito do órgão ou
entidade a que a ouvidoria
está vinculada, no entanto,
tais processos não estão
formalmente instituídos.
(3) A ouvidoria mapeou e
instituiu formalmente os
seus processos de
resolução pacífica de
conflitos no âmbito do
órgão a que está vinculada,
em processo monitorado,
ao qual foi dada divulgação
dentro e fora da instituição.
(4) A ouvidoria mapeou e

1 Não



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

instituiu formalmente os
seus processos de
resolução pacífica de
conflitos no âmbito do
órgão a que está vinculada,
em processo monitorado,
ao qual foi dada divulgação
dentro e fora da instituição.
Adicionalmente, ela
também realizou, nos
últimos três anos, ao
menos um mapeamento
dos riscos do processo,
adotando as medidas
necessárias à sua
mitigação.

Elemento 2.3.6
Análise preliminar -
Como a ouvidoria
realiza a análise
preliminar antes do
encaminhamento
das manifestações às
áreas internas?

(1) A ouvidoria recebe a
manifestação, identifica a
área responsável e a
encaminha sem tratamento
prévio.
(2) A ouvidoria recebe a
manifestação, identifica a
área responsável, avalia,
conforme o tipo de
manifestação, acerca da
necessidade de
salvaguardar alguma
informação, e a encaminha.
(3) A ouvidoria recebe a
manifestação, identifica a
área responsável, avalia,
conforme o tipo de
manifestação, a
necessidade de
salvaguardar alguma
informação e a encaminha,
juntando informações
acerca de outras
manifestações e bases de
dados que tenham
correlação com a
manifestação recebida. As

3 Sim Norma
Norma N/PO/020/00 -
Gerir Manifestações de
Denúncias (item 5.2).



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

etapas deste procedimento
estão mapeadas e
incorporadas ao processo
de tratamento da
manifestação.
(4) A ouvidoria recebe a
manifestação, identifica a
área responsável, avalia,
conforme o tipo de
manifestação, a
necessidade de
salvaguardar alguma
informação e a encaminha,
juntando informações
coletadas pela ouvidoria
acerca de outras
manifestações e bases de
dados que tenham
correlação com a
manifestação recebida. As
etapas deste procedimento
estão mapeadas e
incorporadas ao processo
de tratamento da
manifestação, e os sistemas
informatizados utilizados
permitem a automatização
da busca de informações
necessárias a esta
qualificação da informação.

Elemento 2.3.7
Linguagem e
adequação de
respostas - Como
ocorre o
procedimento de
elaboração de
respostas na unidade
de ouvidoria?

(1) A ouvidoria recebe a
resposta do gestor e a
encaminha ao
manifestante.
(2) A ouvidoria recebe a
resposta do gestor, analisa
a sua adequação a padrões
de linguagem clara e
simples, podendo sugerir
ajustes, e a encaminha ao
manifestante.
(3) A ouvidoria recebe a
resposta do gestor, analisa

3 Sim Norma

As respostas são
previamente analisadas
pela Ouvidoria, antes do
envio, podendo ajustar a
linguagem para melhor
compreensão do
cidadão: norma
N/PO/016/01 - Gerir
Manifestações. A
Ouvidoria formula
sugestões de melhoria
para os gestores, em
função dos relatos



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

a sua adequação a padrões
de linguagem clara e
simples, podendo sugerir
ajustes no âmbito de
procedimento de revisão
formalmente instituído, e a
encaminha ao
manifestante.
(4) A ouvidoria possui
procedimentos mapeados e
formalizados para
elaboração de respostas na
unidade de ouvidoria. A
ouvidoria recebe a resposta
do gestor, analisa a sua
adequação a padrões de
linguagem clara e simples e
de aderência aos princípios
e direitos previstos na Lei nº
13.460, de 2017, podendo
sugerir ajustes no âmbito
de procedimento de revisão
formalmente instituído
embasado em competência
regimental, e a encaminha
ao manifestante.

recebidos: Radar de
Ouvidoria 05/2021 (item
4) e Relatório Anual de
Ouvidoria - Exercício
2020 (item 5).

Elemento 2.3.8
Acompanhamento
da conclusão de
denúncias - Como a
ouvidoria
acompanha a
conclusão dos
processos de
apuração resultantes
de denúncias por ela
recebidas?

(1) A ouvidoria não possui
controles que permitam a
rastreabilidade da
denúncia após o seu envio
à área de apuração.
(2) A ouvidoria não possui
controles que permitem a
rastreabilidade da
denúncia após o seu envio
à área de apuração. As
informações acerca de seu
resultado e conclusão são
obtidas apenas sob
demanda do denunciante
ou da gestão, quando é
possível rastrear o processo
decorrente da denúncia.

3 Sim Norma

Norma N/PO/020/00 -
Gerir Manifestações de
Denúncias (itens 5.3, 5.4
e 5.5).



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

(3) A ouvidoria possui
controles que possibilitam
a rastreabilidade da
conclusão do processo
iniciado por meio da
denúncia recebida,
informando ao
denunciante, sob demanda,
os resultados das
apurações concluídas, que
não mais estejam sujeitas à
restrição de acesso.
(4) A ouvidoria possui
meios automatizados que
possibilitam a
rastreabilidade da
conclusão do processo
iniciado por meio da
denúncia recebida,
mantendo rotinas
formalmente instituídas
para informar ao
denunciante os resultados
das apurações concluídas
quando sobre elas não
recaiam restrição de
acesso.

Elemento 2.3.9
Acompanhamento
efetivo de
manifestações. -
Como a ouvidoria
acompanha o
cumprimento dos
compromissos
firmados para
implementação de
sugestões ou adoção
de providências
resultantes das
manifestações?

(1) Não existe
procedimento de
acompanhamento.
(2) Sempre que solicitada
pelo manifestante ou pela
gestão do órgão, a
ouvidoria busca
informações junto às áreas
responsáveis, consolidando
as informações.
(3) A ouvidoria possui
meios que possibilitam a
rastreabilidade das
medidas adotadas em
decorrência da
manifestação recebida,

2 Sim Outro(s)

O acompanhamento da
evolução das sugestões
de melhoria emitidas
pela Ouvidoria é
realizado de forma
eventual, não
sistematizado, com
ênfase nas sugestões de
maior impacto. As
sugestão são expressas
formalmente em
relatórios gerenciais:
Radar de Ouvidoria -
Relatos Técnicos e
Relatório Anual de
Ouvidoria. As



Perguntas Opções de respostas

Selecione
o nº da
resposta
da
ouvidoria

Há
evidência(s)
que
comprove(m)
a sua
resposta?

Selecione
o(s) tipo(s)
de
evidência(s)

Descreva a(s)
evidência(s), com o
nome do(s) arquivo(s)

mantendo rotinas
formalmente instituídas de
acompanhamento destas.
(4) A ouvidoria possui
meios que possibilitam a
rastreabilidade das
medidas adotadas em
decorrência da
manifestação recebida,
mantendo rotinas
formalmente instituídas de
acompanhamento destas, e
o manifestante é informado
acerca da sua conclusão e
resultado.

providências resultantes
das manifestações são
repassadas sempre que
solicitadas pelos
manifestantes.
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