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1. OBJETIVO  
 

Descentralizar o atendimento de ouvidoria, ampliar a participação do cidadão e estabelecer 
padrão de atendimento com qualidade por meio da Central de Atendimento Telefônico 155, 
compreendendo o atendimento em todo território do estado do Ceará, bem como procedimentar 
a organização das suas atividades administrativas.  

  
2. COMPETÊNCIAS 

 
2.1 Compete à Célula da Central de Atendimento 155:  

 
 Gerenciar a Central de Atendimento Telefônico; 

 Atender, registrar e encaminhar à Rede de Controle Social as manifestações de ouvidoria 
e as solicitações de informação apresentadas pelo cidadão e pela sociedade civil 
organizada à Central de Atendimento Telefônico; 

 Dar retorno aos cidadãos das manifestações de ouvidoria e das solicitações de 
informação registradas, quando o cidadão indicar o meio telefônico para resposta; 

 Aplicar pesquisa de satisfação do atendimento; 

 Gerenciar os dados dos atendimentos telefônicos no que corresponde ao 
armazenamento, manuseio e segurança dos registros; 

 Exercer outras atividades correlatas. 
 
2.2 Compete à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Cotic: 

 
Assegurar o funcionamento da plataforma Ceará Transparente, realizar manutenções na 
ferramenta e implementar melhorias, bem como arquivar de forma adequada os documentos 
referentes ao backup dos áudios das gravações de atendimento recebidas na Central 155, a 
fim de garantir a integridade de suas informações. 

 
2.3 Compete à Assessoria de Comunicação – Ascom: 

 
Publicar informações no site da CGE referentes à indisponibilidade da plataforma Ceará 
Transparente e da Central de Atendimento Telefônico 155, bem como divulgar notícias 
relacionadas à Ouvidoria.  

 
2.4 Compete à empresa de comutação telefônica: 

 
 Distribuir de forma automática (DAC) as ligações recebidas por meio do tri-dígito 155,  

 Monitorar em tempo real a ligação em curso e a estatística diária do fluxo de chamadas 
recebidas e atendidas; 

 Emitir relatórios gerenciais; 

 Realizar o backup das gravações; 

 Gerenciar os logins, pausas e intervalos dos atendentes, bem como a estatística de 
atendimento; 

 Incluir e remover números de telefone na blacklist. 
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2.5 Compete à empresa de telefonia: 
 

Disponibilizar o circuito de voz e garantir o seu funcionamento. 
 

2.6 Compete à empresa de internet: 
 

Disponibilizar e garantir os serviços de dados por meio do Cinturão digital.  
 

3. PROCEDIMENTO 
 

3.1 Atendimento Telefônico 
 

 Identificar o recebimento da chamada por meio do aplicativo Easy Call Egent/Dígitro, 
atender a ligação e acessar a plataforma Ceará Transparente; 

 Atender o cidadão com presteza, realizar a saudação inicial, solicitar os dados cadastrais 
e registrar na plataforma Ceará Transparente (ANEXO I); 

 Identificar se a demanda apresentada é afeta ao Poder Executivo Estadual. Caso 
afirmativo, identificar se a resposta à demanda pode ser prestada de imediato ou se 
requer o encaminhamento às setoriais ou à COUVI/CGE; 

 Contextualizar e ler na íntegra o texto da demanda para o cidadão, confirmar se o 
mesmo concorda com o relatado, encaminhar o atendimento para ser apurado e atendido 
pelo órgão competente; 

 Confirmar com o cidadão o número de protocolo e a senha para acompanhamento do 
atendimento encaminhado à Ouvidoria Setorial, bem como informar o prazo de resposta 
disposto na legislação vigente; 

 Perguntar ao cidadão qual o melhor horário para retorno com a resposta e registrar na 
descrição da manifestação, caso a preferência de resposta seja por telefone; 

 Comunicar ao cidadão que as respostas por telefone são realizadas em 03 (três) 
tentativas de contato, caso a equipe da Central 155 não obtenha êxito, a demanda será 
finalizada, podendo ser consultada posteriormente; 

 Finalizar os atendimentos cujas respostas são prestadas de imediato ou não são afetas 
ao Poder Executivo Estadual; 

 Identificar demandas com características de trote, repassar o script próprio, registrar no 
campo invalidadas na plataforma Ceará Transparente e finalizar. Caso o trote seja 
reincidente, o atendente deve informar à supervisão para análise e devido 
encaminhamento à gestão da Central 155, que por sua vez solicitará apreciação da 
coordenação para a inclusão ou não na blacklist; 

 Atender e classificar as ligações sem comunicação/desistência imediata no campo 
invalidadas na plataforma Ceará Transparente e finalizar.  

 
Nota1. A depender do canal escolhido pelo cidadão para recebimento da resposta, o 
preenchimento do campo correspondente ao e-mail, telefone ou endereço torna-se obrigatório.  
 
Nota2. Nos casos de demandas não afetas ao Poder Executivo Estadual, registrar como SIC 
finalizado e indicar o órgão CGE. A demanda deverá ser cadastrada e finalizada na plataforma 
Ceará Transparente. 
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Nota3. O atendimento telefônico será realizado preferencialmente pela Central de Atendimento 
Telefônico, pelo número 155, de segunda a sexta-feira das 7h às 20h. 
 
Nota4. Qualquer informação complementar após o registro do atendimento, deverá ser inserida no 
item comentários da plataforma Ceará Transparente. 
  

3.2 Atendimento Presencial 
 

 Atender o cidadão com cordialidade e presteza;  

 Identificar se a demanda apresentada é afeta ao Poder Executivo Estadual, caso 
afirmativo, registrar no sistema e encaminhar à setorial ou à Couvi/CGE. Caso negativo, 
responder de imediato com registro na plataforma Ceará Transparente e finalizar. 

 
3.3 Consulta de Atendimento de Ouvidoria e Solicitações de Informação 

 
 Atender ao Cidadão; 

 Solicitar o número do protocolo que deseja consultar; 

 Confirmar algumas informações como nome completo, tipo ou teor da demanda; 

 Registrar a observação da consulta no item comentários no protocolo inicial e no gerado 
mediante a consulta; 

 Registrar no item comentários da plataforma Ceará Transparente todas as observações 
relevantes relacionadas ao contato realizado com o cidadão. 

 
Nota5. Os atendimentos anônimos só poderão ser consultados por meio de protocolo e senha. 
 

3.4 Retorno das Respostas dos Atendimentos de Ouvidoria e Solicitações de 
Informação  

 
 Acessar a plataforma Ceará Transparente para identificar as demandas com respostas 

alocadas pela supervisão; 

 Realizar a leitura da resposta antes de contatar o cidadão e caso tenha alguma dúvida 
deve tentar dirimi-la junto à supervisão. Caso não seja possível, deverá manter contato 
com a equipe de validação da Célula de Ouvidoria, registrando os esclarecimentos no 
tópico de comentários; 

 Repassar a resposta ao cidadão, ofertar a pesquisa de satisfação e finalizar o 
atendimento na plataforma Ceará Transparente (ANEXO 1); 

 Registrar no item comentários da plataforma Ceará Transparente todas as observações 
relevantes relacionadas ao contato realizado com o cidadão. 

 
Nota6. A supervisão da Central de Atendimento Telefônico – 155 deverá acessar a plataforma 
Ceará Transparente no menu responder atendimentos, alocar equitativamente as demandas com 
as respostas das setoriais para a equipe de atendentes efetuar o retorno ao cidadão. 
 
Nota7. Por meio de protocolo e senha, a resposta ao atendimento ficará disponível para consulta 
junto à Central de Atendimento – 155, independente da opção de preferência por resposta 
escolhida pelo cidadão. 
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Nota8. O cidadão poderá acompanhar o andamento do atendimento por meio da Internet, Central 
de Atendimento Telefônico – 155, das Redes Sociais ou na forma Presencial nas Ouvidorias 
Setoriais.  
 
Nota9. O atendente fará até 3 (três) tentativas de contato no intervalo de 1 (uma) hora entre uma e 
outra. Caso não obtenha êxito, a demanda será finalizada, com os devidos registros no item  
comentários ao cidadão, a resposta ficará disponível na plataforma Ceará Transparente.  
 
Nota10. Caso o e-mail do cidadão esteja cadastrado na demanda, independente do retorno por 
telefone, a resposta será enviada ao e-mail informado automaticamente.  
 
Nota11. Quando por ocasião do retorno do atendimento o cidadão apresentar questionamentos e 
indagações acerca da resposta, poderá ser realizada a reabertura da demanda com informações 
complementares e a motivação da insatisfação. 
 

3.5 Aplicação da Pesquisa de Satisfação  
 

Informar o cidadão sobre a Pesquisa de Satisfação após o fornecimento da resposta, aplicando 
a pesquisa quando o cidadão concordar em participar, registrando os resultados no formulário 
da pesquisa disponibilizado na plataforma Ceará Transparente. 

 
 

4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO PELOS ATENDENTES 
DA CENTRAL 155 

 
 Acessar a ferramenta Easy Call Record; selecionar por amostragem 05 (cinco) áudios das 

gravações de atendimento e realizar o monitoramento do atendente; 

 Acessar o Sistema de Qualidade no Atendimento da Ouvidoria – SQAO; 

 Cadastrar a avaliação de áudio, escrita e interpessoal;  

 Anexar os relatórios (Dígitro e Ceará Transparente) de desempenho e acompanhamento do 
horário de trabalho do atendente; 

 Pontuar de 01 à 06 os tópicos de e áudio e escrita ( Anexo III ); 

 Analisar a avaliação interpessoal no ambiente de trabalho e pontuar o aspecto interpessoal 
(Anexo IV); 

 Cadastrar no Sistema de Qualidade no Atendimento de Ouvidoria - SQAO os elogios 
direcionados aos atendentes e registrados na plataforma Ceará Transparente; 

 Acrescentar em “Observações Gerais” os pontos que precisam ser alinhados no 
atendimento;  

 Realizar reuniões periódicas, gerais e individuais, a fim de que o atendente acompanhe o 
seu desempenho. 

 
5. SUPERVISÃO DO ATENDIMENTO:  
 
Compete ao supervisor da Central 155, supervisionar e auxiliar a equipe de atendentes, bem 
como as atividades inerentes a função, com vista a assegurar a qualidade no atendimento e a 
satisfação do cidadão, conforme itens elencados abaixo. 
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 Acessar a ferramenta Easy Call Visor para acompanhar os atendentes logados e fluxo de 
chamadas recebidas, abandonadas, bloqueadas, transbordadas, atendidas e geradas, bem 
como as pausas e intervalos; 

 Acessar o Sistema de Supervisão para verificar informes do dia anterior e registrar as 
ocorrências relacionadas ao atendimento, funcionamento da Central 155 e observações 
diversas dos colaboradores; 

 Conectar-se ao e-mail institucional para manter-se atualizado e orientar a equipe quanto aos 
informes pertinentes ao atendimento, oriundos da Célula da Central 155 ou da Coordenação 
de Ouvidoria; 

 Acessar a plataforma Ceará Transparente no menu responder atendimentos e alocar 
equitativamente as demandas validadas pela Célula de Ouvidoria ou as enviadas 
diretamente por ouvidorias setoriais, para equipe de atendentes efetuar o retorno ao 
cidadão; 

 Analisar os protocolos que não tiveram êxito na tentativa de contato com o cidadão, inserir 
observação em comentários na plataforma Ceará Transparente e finalizar; 

 Acompanhar os resultados gerais e individuais da Central 155, por meio dos relatórios 
gerenciais; 

 Preencher a planilha de desempenho dos atendentes; 

 Elaborar o dimensionamento de intervalos dos atendentes por mês/semana; 

 Alimentar os relatórios sobre de ausência, banco de horas e atrasos no sistema de 
supervisão; 

 Acessar a ferramenta Easy Call Record para análise do áudio da gravação do atendimento, 
a fim de  conferir se os dados estão conforme informados pelos cidadãos; 

 Acompanhar simultaneamente os atendimentos complexos, a fim de auxiliar o atendente, 
bem como monitorar o atendimento;  

 Registrar elogios e reclamação pertinentes a atendimentos da equipe da Central 155 na 
plataforma Ceará Transparente; 

 Identificar números de possíveis trotes e enviar à gestão da Central 155 e Couvi para 
apreciar e solicitar junto à área de TI inclusão na blacklist; 

 Realizar reuniões gerais e pontuais de alinhamento com os teleatendentes, procedendo 
com registro em ata dos assuntos abordados; 

 Anexar relatórios, registrar avaliação interpessoal e observações gerais no sistema de 
SQAO; 

 Participar das reuniões periódicas do SQAO; 

 Realizar e/ou dar continuidade ao atendimento em casos necessários no ponto de 
atendimento - PA (por telefone ou presencial); 

 Auxiliar a gestão da Central 155 no treinamento de atendimento do teleatendente. 
 

6. REALIZAÇÃO DE BACKUPS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
 

Acompanhar backup automático em mídia DVD semanalmente das gravações dos áudios dos 
atendimentos recebidos pela Central de Atendimento Telefônico 155.  
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Nota12. A atividade de backup é monitorada pelo técnico de teleprocessamento de Central de 
Atendimento Telefônico 155 junto à COTIC.   
 

7. RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DA CENTRAL 155 
 

 Elaborar o Relatório Mensal (Paper) e Anual com as informações das chamadas recebidas, 
atendidas, abandono na fila e no ramal, tempo médio de atendimento, consultas, registros 
de manifestações de ouvidoria e de solicitações de informação; Problemas técnicos 
(telefonia e internet) e ausência de colaboradores e encaminhar à coordenação Couvi/CGE; 

 Produzir relatório mensal de ausências (faltas, atestados e folgas) dos colaboradores, até o 
dia 10 de cada mês, e enviar as coordenadorias Couvi e Coafi, bem como à empresa de 
terceirização; 

 Produzir a planilha de resultados da meta com o desempenho mensal dos atendentes da 
Central 155 e enviar à coordenação Couvi/CGE, até o 5o dia útil do cada mês. 

 
8. REVISÃO 

 
Este procedimento será validado anualmente e revisado sempre que necessário, em 
decorrência do processo de melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade.  
  
9. APROVAÇÃO 

 

NOME FUNÇÃO ASSINATURA 

Paulo Roberto de Carvalho Nunes 
Presidente do Comitê da 
Qualidade 

 

Cassia Matos Coordenadora da Qualidade  

Anastácia da Silva Santos 
Secretária do Comitê da 
Qualidade 

 

Larisse Maria Ferreira Moreira 
Coordenador de Fomento ao 
Controle Social 

 

 
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 Lei n0 12.686, de 14/05/1997 – Lei de Criação da Ouvidoria Geral; 

 Decreto n0 30.474, de 29/03/2012 – Instituição do Sistema de Ouvidoria – SOU; 

 Decreto n0 30.938, de 10/07/2012 – Regulamenta o Sistema de Ouvidoria do Poder 
Executivo Estadual; 

 Decreto n0 31.238, de 25/06/2013 – Regulamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Estado; 

 Lei nacional n0 13.460/2017 - Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do 
usuário dos serviços públicos da administração pública; 

 Lei nacional n0 13.726/2018 - Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de 
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Desburocratização e Simplificação; 

 Resolução n0 03, de 13 de setembro de 2019 (CGU/Rede Nacional de Ouvidorias) - 
Aprova a Resolução sobre Medidas Gerais de Salvaguarda à Identidade de Denunciantes;  

 Norma regulamentadora 17 (NR-17) - no parágrafo 1 cita: “visa estabelecer parâmetros 
que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 
dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente”. 

 
11. CONTROLE DE REGISTRO DA QUALIDADE 

 
RECUPERAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO 
INDEXAÇÃO ACESSO 

RETENÇÃO DISPOSIÇÃO 

Registros de 
Manifestações de 
Ouvidoria  

Arquivo Digital: 
Plataforma Ceará 
Transparente 

Backup Numérica 

Restrito – Usuários 
habilitados e 
Cidadãos, por meio 
de protocolo e 
senha ou por 
criação de 
conta/perfil no 
sistema  

Permanente Permanente 

Registro de Áudio dos 
Atendimentos 

Arquivo Digital: 
Sistema de 
Comutação 
Telefônica 

Backup Cronológica Restrito – Usuários 
habilitados  Permanente Manutenção 

em Backup 

Pesquisa de Satisfação  

Arquivo digital:  
1) Plataforma 
Ceará 
Transparente 
 
2) Diretório G:\02. 
CEOUV\2.6 
PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO DA 
OUVIDORIA 

Backup Cronológica Restrito – Usuários 
habilitados Permanente Permanente 

Relatórios de 
Satisfação dos 
Usuários 

Arquivo digital: 
Diretório G:\02. 
CEOUV\2.6 
PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO DA 
OUVIDORIA 

Backup Cronológica COUVI Permanente Manutenção 
em Backup 

Arquivo digital: 
Diretório G:\02. 
CEOUV\2.3 REDE 
DE OUVIDORIA\3. 
RELATÓRIOS 
Site CGE: 
https://www.cge.ce.
gov.br/relatorios-
de-ouvidoria/ 

Backup 
 

Manutenção 
em Backup 

Relatórios Gerenciais 
das Atividades da 
Ouvidoria 

Arquivo Físico: 
Relatórios 
Gerenciais da 
Ouvidoria 

Pasta 

Cronológica COUVI Permanente 

Permanente 
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12. ANEXOS 
ANEXO I – PESQUISA DE SATISFAÇÃO  

 
 

FORMULÁRIO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA OUVIDORIA 
 

 
 
Opções de Resposta das Perguntas: 
 
QUESTÃO N. 1  
Utilizando a escala de 1 a 5, indique o quanto você ficou satisfeito:  
 

A. De modo geral qual sua satisfação com a Central 155 neste atendimento  
B. Com o tempo de retorno da resposta  
C. Com o canal utilizado para o registro de sua manifestação  
D. Com a qualidade da resposta apresentada  

QUESTÃO N. 2  
Antes de realizar esta manifestação, você achava que a qualidade da Central 155 era:  
 
QUESTÃO N. 3  
Agora você avalia que o serviço realizado pela Central 155 foi:  
 
QUESTÃO N. 4  
O que você não gostou ou achou que podemos melhorar em nosso atendimento? 
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ANEXO II – PONTUAÇÃO DE ÁUDIO E ESCRITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III – PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO INTERPESSOAL. 


