
 

 

Av. Magalhães Barata, 1201 
Fone: 3202-8569 – Cep: 66.060.670 – Belém – Pará 

Email: ouvidoria@cosanpa.pa.gov.br 
camila.vieira@cosanpa.pa.gov.br 

 

 

  

mailto:ouvidoria@cosanpa.pa.gov.br
mailto:camila.vieira@cosanpa.pa.gov.br


 

 

Av. Magalhães Barata, 1201 
Fone: 3202-8569 – Cep: 66.060.670 – Belém – Pará 

Email: ouvidoria@cosanpa.pa.gov.br 
camila.vieira@cosanpa.pa.gov.br 

 

1 - Apresentação 

 

O presente relatório apresenta as ações desenvolvidas pela Ouvidoria da Companhia de 

Saneamento do Estado do Pará – COSANPA  de janeiro a novembro de 2019; estatísticas 

referentes às manifestações típicas de Ouvidoria protocoladas junto  à empresa no mesmo 

período; a fim de demonstrar à alta administração a atuação da Unidade de Ouvidoria, bem 

como os resultados alcançados; além de atender às exigências dos órgãos de controle 

externo e do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (SisOUV). 

 

 

 

2 - O papel da Ouvidoria 

 

É um canal de articulação entre o cidadão, que exerce seu papel no Controle Social, e a 

gestão pública, com interveniência da Auditoria Geral do Estado – AGE, Órgão Central do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, com o objetivo de melhorar, de forma 

pactuada e com interesse recíproco, a qualidade dos serviços prestados pelo Poder 

Executivo do Estado do Pará, bem como, atender a solicitações de informações de seu 

interesse, baseadas na Lei de Acesso à Informação. 

 

 

 
 

 

 

 

3. Legislação vigente 

 

Em 2018, houve atualização da legislação federal que rege os trabalhos das ouvidorias 

públicas. Entre as alterações estão a Lei 13.460/2017, conhecida como Código de Defesa 

do Usuário do Serviço Público, que entrou em vigor em junho, e suas regulamentações. 
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4. Das Atividades desempenhadas pela Ouvidoria em 2019 

 

4.1 Eventos e cursos de capacitação realizados pela Ouvidoria 

 

 Conferência sobre a Municipalização das Ouvidorias, 30 de Setembro. 

 Curso Atendimento em Ouvidoria, 22 a 24 de Outubro de 2019. 

 Audiência Pública “As Conquistas e os Desafios das Ouvidorias Públicas”, 25 

de Outubro de 2019. 

 

 

 

5.  Canal para recebimento das demandas 

 

A Ouvidoria recebe demandas pelo site www.cosanpa.pa.gov.br, conforme determinação 

interna. O e-mail da ouvidoria ouvidoria.cosanpa@pa.gov.br somente é utilizado para 

tramitação interna entre as unidades/órgãos. 

 

Caso o manifestante opte pelo atendimento presencial, com preenchimento de formulário 

impresso, sua demanda é registrada no sistema pelo servidor da Ouvidoria. 
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6. DEMONSTRATIVOS QUANTITATIVOS 

 

6.1 Demandas Recepcionadas por Mês 

 

De Janeiro a Dezembro de 2019, foram recebidas pela Ouvidoria 459 manifestações. 

Os meses de Abril e Setembro registraram maior fluxo, com 70 e 59 demandas, 

Respectivamente. 

 

 

MANIFESTAÇÕES EM 2019 
(POR MÊS) 

MÊS QUANTIDADE 

JANEIRO 15 

FEVEREIRO 39 

MARÇO 38 

ABRIL 70 

MAIO 48 

JUNHO 21 

JULHO 41 

AGOSTO 27 

SETEMBRO 59 

OUTUBRO 30 

NOVEMBRO 33 

DEZEMBRO 38 

Fonte: Sistema de Ouvidoria da 
Cosanpa 
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6.2 Demandas por Tipo de manifestação 

 

As reclamações constituem a maior demanda da Ouvidoria, com 236 manifestações, 

protocoladas até Dezembro/2019. Já as Denúncias somam 168 manifestações, sugestões 

51 e elogios 4. Os números demostram que as reclamações correspondem a mais da metade 

das manifestações recebidas, seguida pelas denúncias, e que juntas representam 88% das 

demandas. 

 

MANIFESTAÇÕES EM 2019 
(POR TIPO) 

TIPO DE 
MANIFESTAÇÃO 

QUANTIDADE 

DENUNCIA 168 

ELOGIO 4 

RECLAMACAO 236 

SUGESTAO 51 

Fonte: Sistema de Ouvidoria da 
Cosanpa 

 

 
 

 

 

6.4 Demanda por Status  

 

Do total das manifestações recebidas, 366 foram concluídas, 54 indeferidas e 37 ainda estão 

pendentes. Esse resultado indica que a Ouvidoria, até o momento, tratou 89% das 

demandas protocoladas, visto que as manifestações indeferidas também recebem algum 

tipo de tratamento, evidenciando que a Unidade vem atuando de forma a atender 

tempestivamente as manifestações dos usuários. 

 

 

MANIFESTAÇÕES EM 2019 

(POR STATUS) 
STATUS QUANTIDADE 

PENDENTE 37 

CONCLUIDO 366 

INDEFERIDO 54 

SEM RESPOSTA 

DO CLIENTE 

2 

Fonte: Sistema de Ouvidoria da 
Cosanpa 
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6.5 Demanda por Lotação 

 

Todas as manifestações recebidas pela Ouvidoria no período abrangido por este relatório 

foram encaminhadas para os responsáveis, porém o sistema não permitia registrar o setor 

da Companhia para onde as manifestações eram encaminhadas, lacuna que impossibilitava 

a identificação dos setores mais demandados. 

Diante disso, a fim de aprimorar os controles, esta Ouvidoria, a partir de setembro de 2019, 

implementou essa nova função no sistema, que agora permite o referido registro. Portanto, 

os dados   a seguir, referem-se somente aos meses de outubro e novembro, não podendo 

ser utilizados, no momento, para nenhum tipo de avaliação.  

 

 

MANIFESTAÇÕES EM 2019 
(POR LOTAÇÃO) 

LOTAÇÃO QUANTIDADE 

ASSESSORIA DE 

COMUNICACAO E 

RELACIONAMENTO 

1 

DIRETORIA DE 

MERCADO 
8 

OUVIDORIA 45 

UE-CLIENTE 

GOVERNAMENTAL 

2 

UN-AM 7 

UN-BAIXO 

AMAZONAS 

3 

UN-BR 4 

UN-NORTE 16 

UN-SUL 36 

UN-TOCANTINS 3 

US-GESTAO DE 

NEGOCIOS 

10 

NÃO INFORMADO 324 

Fonte: Sistema de Ouvidoria da 
Cosanpa 

 

 

 

 

Obs: (*) Demandas recebidas antes da implantação da nova funcionalidade do 

sistema a partir de setembro/2019. 
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6.6 Demandas por tipo de Serviço 

 

Dentre as principais demandas, destacam-se as manifestações relacionadas a reclamações 

sobre o consumo informado nas faturas, que foi objeto de 88 manifestações. As análises 

feitas por esta Ouvidoria identificaram que o problema é reflexo de falhas no 

recadastramento e na falta de constante fiscalização. A ausência de informativos 

educativos que estimulem o consumidor a fazer o uso consciente da água, também 

contribui de forma significativa para as reiteradas reclamações relacionadas ao consumo 

de água. Questões relativas a problemas com falta de água, hidrômetro e corte, também 

foram objeto de manifestações significativas. Os quatro serviços juntos representam 44% 

de todas as demandas recebidas. 

 

 Registre-se que na categoria “Outros” entram problemas de faturas, contas pagas em 

duplicidade, esgoto, nome no SPC, recomposição, descaso de atendente, troca de 

titularidade e etc., e no item “Não Informado”, são classificadas as demandas em que o 

cliente não preenche os campos devidamente, não insere as informações necessárias, ou 

usa o espaço somente para desabafo ou a fazer denúncias genéricas. 

  

 

MANIFESTAÇÕES EM 2019 
(POR SERVIÇO) 

TIPO DE SERVIÇO QUANTIDADE 

CONSUMO 88 

CORTE 28 

ESGOTO 1 

FALTA DE AGUA 46 

FATURA 4 

HIDROMETRO 39 

LIGACAO NOVA 4 

NEGOCIACAO 2 

OUTROS 86 

RELIGACAO 12 

VAZAMENTO 24 

NÃO INFORMADO 125 

Fonte: Sistema de Ouvidoria da 
Cosanpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ouvidoria@cosanpa.pa.gov.br
mailto:camila.vieira@cosanpa.pa.gov.br


 

 

Av. Magalhães Barata, 1201 
Fone: 3202-8569 – Cep: 66.060.670 – Belém – Pará 

Email: ouvidoria@cosanpa.pa.gov.br 
camila.vieira@cosanpa.pa.gov.br 

 

7. Considerações Finais 

 

Os dados do presente relatório demonstram que os serviços prestados por esta empresa 

precisam de melhorias a fim de que possamos atender adequadamente nossos clientes, 

consumidores dos serviços de fornecimento de água e esgoto. Nesse sentido, esta 

Ouvidoria pretende sempre aprimorar os mecanismos de interlocução com os usuários, de 

forma a permitir, cada vez mais, uma avaliação que aponte os principais gargalos, 

permitindo que a alta administração possa implantar soluções eficazes visando a melhoria 

da qualidade do cumprimento de nossa missão, cujo alvo deve ser a excelência na prestação 

de nossos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

Camila Vieira 

Ouvidora/Cosanpa 
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