OUVIDORIA DA ADMINISTRAÇÃO RIACHO FUNDO - RA XVII
RELATÓRIO DE COMPARATIVO 2018 X 2019
No ano de 2019 tivemos um crescimento expressivo quanto ao numero de
manifestações, pois em 2018 foram apenas 63 (sessenta e três) manifestações ao
total e em 2019 foram 312 (trezentos e doze) manifestações. Interessante comentar
que houve um aumento de expressivo em elogios, o que demonstra que a gestão
tem feito melhorias e atendido aos anseios da comunidade.
Imagem 1 - Manifestações por

Imagem 2 - Manifestações por

classificação 2018

classificação 2019

No tocando a solução das demandas, em 2019 tivemos um aumento de
“resolvidas”, pois em 2018 foram apenas 10% (dez por cento) enquanto 2019
tivemos 31% (trinta e um) e mais 1% (um por cento) resolvida após complementar.
As “não resolvidas” tiveram uma queda significativa, pois em 2018 foi de 10% (dez
por cento) e 2019 apenas 4% (quatro por cento).
Imagem 3 – Visão Geral 2018

Imagem 4 – Visão Geral 2019

Quanto o índice de resolutividade, houve um aumento muito expressivo,
pois em 2018 foi de 46% (quarenta e nove por cento) e em 2019 finalizamos
com 86% (oitenta e seis por cento), o que demonstra um trabalho eficaz e um
aumento de 87% (oitenta e sete por cento).
Imagem 5 - Resolutividade – 2018

Imagem 6 - Resolutividade - 2019

Quanto o índice de cumprimento do prazo de resposta da ouvidoria e
prazo médio de resposta, em 2018 o não cumprimento de prazo foi maior, com
um índice de 52% (cinquenta e dois por cento) fora do prazo e um prazo médio
de resposta de 30 (trinta) dias.
Em 2019 buscou-se cumprir o prazo legal e conseguimos um avanço
significativo, pois o índice de cumprimento do prazo passou a ser de 93%
(noventa e três por cento) dentro do prazo e o prazo médio de resposta é de
apenas 8 (oito dias.
Observamos que um aumento de 93% (noventa e três por cento) de
crescimento no atendimento do prazo resposta; e ainda uma diminuição no
prazo médio de resposta de 30 dias para 8dias, demonstrando maior agilidade
em responder o cidadão.
Imagem 7 – Prazo de resposta 2018

Imagem 8 - Prazo de resposta 2019

O indice de satisfação com o serviço de Ouvidoria teve um crescimento de
aproximadamente 214% (duzentos e quatorze por cento), demostrando um melhor
serviço prestado.

Imagem 9 – Satisfação com a
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A satisfação com a resposta teve saiu de 0% (zero por cento) em 2018 para
83% (oitenta e três por cento), tais números demonstram que o cidadão está
satisfeito com a resposta da ouvidoria.
Imagem 9 – Satisfação com a
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Observação: Todos os dados acima tem com fonte o sistema OUV-DF.

Quanto ao Serviço de Informação ao Cidadão – Sic, tivemos 9 (nove)
solicitações em 2018 e 12 (doze) em 2019.

Agora, utilizaremos como fonte o portal dos indicadores e faremos comparação
no rank de desempenho entre as Administrações Regionais; onde em 2018 ficamos
em 11º lugar e em 2019 alcançamos o 6º lugar.
Rank ano de abertura 2018

Rank ano de abertura 2019

Endendemos que com afinco buscaremos melhorar nossa Ouvidoria desta
Administração Regional, fortalecendo a gestão governamental e buscando a
participação popular.

