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OUVIDORIA DA ALE/RO

A Ouvidoria foi instituída em 2018 com o objetivo de auxiliar o cidadão em
suas relações com o Estado, contribuir para elevar continuamente os
padrões de transparência, presteza e segurança das atividades dos
membros da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Tem como dever atuar no processo de interlocução entre o cidadão e a
Administração Pública, a Ouvidoria é um canal facilitador de comunicação
recebimento de denúncias, reclamações, pedido de informações, elogios e
sugestões de assuntos com a Administração Pública Estadual e com a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Na ouvidoria, a análise das manifestações recebidas pode servir de base
para informar aos gestores das políticas públicas acerca da existência de
problemas e, como consequência, provocar melhorias conjunturais e
estruturais.

Sempre que houver solicitação expressa de sigilo sobre a identidade nos
casos de denúncias e reclamações, a Ouvidoria da ALE/RO adotará
providências nesse sentido.

É regida pelos princípios, da legalidade, impessoalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade,
direito ao contraditório, busca da solução pacífica dos conflitos e
prevalência dos direitos humanos.

A Ouvidoria encaminha a demanda para o setor responsável por dar uma
resposta ao solicitante e, sempre que possível, buscará uma solução breve
para o problema. Nenhuma demanda fica sem resposta.

No registro da denúncia/reclamação/dúvida é gerado um protocolo via
sistema ESIC de atendimento para que o solicitante acompanhe o
andamento do processo também pelo site da ALE/RO.

Após análises dos fatos, sugere medidas para sanar violações de direitos,
ilegalidades ou abusos de poder, propõe medidas necessárias à
regularização dos trabalhos legislativos e administrativos, bem como ao
aperfeiçoamento da organização da Assembleia Legislativa.

Ao Ouvidor geral, no exercício de suas funções, poderá solicitar
informações ou cópias de documentos a qualquer departamento ou
servidor da Assembleia Legislativa, promovendo a conciliação e a
mediação na resolução de conflitos entre as partes.
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TIPOS DE MANIFESTAÇÕES

Reclamações: manifestações de insatisfação quanto a ação ou omissão
atribuída a Assembleia Legislativa de Rondônia, aos membros ou seus
serviços auxiliares, também serão consideradas nessa categoria as críticas
a atos da Administração, de concessionárias de serviço público ou de
servidores, bem como eventuais opiniões desfavoráveis.

Denúncias: relatos de ilícitos supostamente cometidos por pessoas físicas
ou jurídicas cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno
ou externo. A investigação e repressão a esses atos ilícitos depende da
atuação dos órgãos de controle interno e externo, a exemplo das
auditorias, corregedorias, controladorias, tribunais de contas, órgãos
policiais e Ministério Público.

Solicitações: requerimento de adoção de providência por parte da
Administração. Este tipo de manifestação deve conter, necessariamente,
um requerimento de atendimento ou serviço. Pode se referir a uma
solicitação material ou não. A solicitação pode ser utilizada inclusive para
comunicar problemas.

Sugestões: proposição de ideia ou formulação de proposta de
aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração. Essas
manifestações contribuem de forma individual ou coletiva para o
aperfeiçoamento da política, norma, padrão, procedimento, decisão, ato
de órgão ou entidade do Poder Executivo Federal ou serviço público
prestado.

Elogios: Por meio do elogio, o cidadão comunica o reconhecimento/
satisfação com o serviço oferecido ou atendimento recebido. O elogio é
uma forma de demonstrar satisfação ou felicidade com um atendimento
ou com a prestação de um serviço público.

Recebimento de pedidos de acesso à informação: Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527/11) O pedido de acesso deverá conter: Nome
do requerente; Número de documento de identificação válido;
Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e
Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de
comunicações ou da informação requerida.

Não será atendido pedido de acesso: Genérico; desproporcional ou
desarrazoado; ou que exija trabalho adicional de análise, interpretação ou
consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou
tratamento de dados que não seja de competência do órgão.
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Localização:

Na Assembleia Legislativa de Rondônia – 2º andar.

Contato:

0800 64 751 50

E-mail: ouvidoria@ale.ro.gov.br

Formulário Eletrônico: 

No Site da Assembléia Legislativa –RO

www.al.ro.leg.br através do  ícone FALA.BR 

Plataforma Fala.BR, através do link:

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RO/PortoVelho/Manifesta
cao/RegistrarManifestacao

O Fala.BR é um canal integrado para encaminhamento de
manifestações (acesso à informação, denúncias, reclamações,
solicitações, sugestões, elogios e simplifique) a órgãos e entidades
do poder público.
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