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Manual de Funcionamento da Ouvidoria e Regras para Eleição ao 
Cargo de Ouvidor da Camed 

 
Capítulo 1 – Regulamentação Institucional da Ouvidoria 
 
1 Definição de Ouvidoria 
 

1.1 A Ouvidoria tem por objetivo acolher as manifestações dos 
beneficiários da Camed, tais como elogios, sugestões, consultas e 
reclamações, de modo a tentar resolver conflitos que surjam no 
atendimento ao público, e subsidiar aperfeiçoamento dos processos de 
trabalho da Camed, buscando sanar eventuais deficiências ou falhas em 
seu funcionamento.  
 
1.2 A unidade organizacional de ouvidoria tem a atribuição de assegurar a 
estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos 
direitos do beneficiário. 
 
1.3 A Ouvidoria é unidade de segunda instância, podendo solicitar o 
número do protocolo da reclamação ou manifestação registrada 
anteriormente junto à Central de Relacionamento com o Cliente. 
 
1.4 A falta do número de protocolo da reclamação ou a falta do número 
de registro da manifestação junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente, 
não impedirá o acesso do beneficiário à Ouvidoria. 
 
1.5 A estrutura da unidade organizacional de Ouvidoria deve ser capaz de 
atender o número de beneficiários vinculados à Camed, bem como deve 
guardar compatibilidade com a natureza, a quantidade e a complexidade 
dos seus produtos, serviços, atividades, processos e sistemas. 

 
1.6 Atuação da Ouvidoria 
 

1.7 A fim de garantir efetividade da Ouvidoria, a Camed deve: 
 

a) dar ampla divulgação sobre a existência da unidade 
organizacional específica de Ouvidoria, bem como fornecer 
informações completas sobre sua finalidade, competência, 
atribuições, prazos para resposta às demandas apresentadas, forma 
de utilização e canais de acesso para registro e acompanhamento 
das demandas;  
 
b) garantir o acesso dos beneficiários ao atendimento da Ouvidoria 
de forma ágil e eficaz; e 
 
c) oferecer atendimento nos dias úteis em horário comercial; 
 
d) a divulgação de que trata o item “a” poderá ser feita por meio de 
materiais publicitários de caráter institucional, tais como, mala 
direta, folhetos, boletos de pagamento, livretos, anúncios 
impressos, endereço eletrônico na Internet, pôster e congêneres, 
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dentre outros, utilizados para difundir os produtos e serviços da 
Camed. 
 

1.8 Estrutura da Ouvidoria 
 

1.9 Na estruturação da unidade organizacional específica de Ouvidoria 
deverão ser observados os seguintes requisitos, cumulativamente:  
 

a) vinculação à Presidência da Camed; 
 

b) designação de pessoa para exercício da atividade de ouvidor, não 
cumulável com a atividade de gestão do atendimento ao 
beneficiário da operadora; 

 
c) constituição de equipe de trabalho, capaz de atender o fluxo de 
demandas, com dedicação exclusiva para exercício na unidade: 
 

i. a equipe será constituída no mínimo por um Ouvidor eleito e 
um assistente certificado e registrado junto à Agência Nacional 
de Saúde – ANS; 

 
ii. o assistente será funcionário com status ativo do Grupo 

Camed; 
 
iii. a remuneração do assistente da Ouvidoria será equivalente 
ao cargo de assistente na matriz salarial da Camed Saúde. 

 
d) instituição de canal ou de canais específicos para atendimento; 
 
e) instituição de protocolo específico para registro do atendimento 
realizado pela Ouvidoria; 
 
f) fixação de prazo máximo de 7 (sete) dias úteis para resposta 
conclusiva às demandas dos beneficiários, sendo admitida a 
pactuação junto ao beneficiário de prazo maior, não superior a 30 
(trinta) dias úteis, nos casos excepcionais ou de maior 
complexidade, devidamente justificados; e 
 
g) garantia de acesso pela Ouvidoria às informações de quaisquer 
áreas técnico-operacional da operadora. 

 
1.10 Acesso à Ouvidoria 
 

1.11 Poderão ser utilizados como canal de acesso à Ouvidoria o 
atendimento via formulário eletrônico, e-mail corporativo, contato 
telefônico, com ou sem 0800, correspondência escrita e/ou atendimento 
presencial, dentre outros. 
 
1.12 A estrutura dos canais de acesso à Ouvidoria poderá ser 
compartilhada com os demais canais de atendimento ou relacionamento 
da operadora. 
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1.13 As informações sigilosas ou restritas do beneficiário, constantes dos 
registros da operadora, somente serão disponibilizadas à Ouvidoria 
quando autorizado previamente pelo próprio beneficiário. 
 

1.14 Atribuições da Ouvidoria 
 

1.15 Sem prejuízo do disposto no item 1.9, constituem atribuições da 
Ouvidoria: 
 

a) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e 
adequado às manifestações dos beneficiários, em especial àquelas 
que não foram solucionadas pelo atendimento habitual realizado 
pelas unidades de atendimento, presenciais ou remotas da Camed; 
 
b) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos 
beneficiários sobre o andamento de suas demandas e das 
providências adotadas; 
 
c) informar aos beneficiários o prazo previsto para resposta à 
demanda apresentada, conforme previsto no item 1.9, “f"; 
 
d) fornecer resposta às demandas dos beneficiários, no prazo 
estabelecido; 
 
e) receber demandas dos órgãos e associações de defesa do 
consumidor, respondendo-as formalmente; e 
 
f) apresentar à Presidência da Camed, ao fim de cada exercício 
anual ou quando oportuno, relatório estatístico e analítico do 
atendimento, contendo no mínimo: 

i. dados e informações sobre o que a Ouvidoria recebeu no 
período, apresentado em bases mensais e anuais 
comparadas com o mesmo período do ano anterior; 

ii. ações desenvolvidas pela Ouvidoria; 

iii. recomendações de medidas corretivas e de melhoria do 
processo de trabalho da operadora. 

 
g) a Camed deverá encaminhar à Ouvidoria da ANS o relatório de 
que trata o item “f”, até o dia 15 de abril do ano subsequente ao 
período de referência, bem como o manterá à disposição da ANS, 
pelo prazo de cinco anos; 
 
h) a Ouvidoria deverá apresentar ao Conselho Deliberativo, 
trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro 
de cada ano, informações sobre os números e recomendações para 
melhoria nos processos da operadora; 
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i) o serviço prestado pela Ouvidoria da Camed aos beneficiários 
será gratuito. 

 
1.16 O Ouvidor está submetido ao que preceitua a política de 
consequências da Camed, no que for cabível: 

 
Estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades que 
servirão de referência para edição, divulgação e aplicação de 
medidas de consequência aos seus dirigentes, ouvidor, gestores, 
empregados e prestadores de serviços em razão de atos e 
condutas que caracterizem descumprimento de normas internas 
e externas, do Código de Conduta Ética e Integridade do Grupo 
Camed, inerentes ao mandato e atividades assumidas. 

 
1.17 O Ouvidor está submetido ao final do segundo ano de mandato e 
assim sucessivamente a cada dois anos ao questionário Avaliação de 
Desempenho - Ouvidor do Grupo Camed, envolvendo os itens Gestão de 
Resultados, Gestão de Pessoas e Gestão de Inovação, conforme modelo 
anexo. 

 
1.18 Funcionamento da Ouvidoria 
 

1.19 A Presidência da Camed deve expedir ato interno em que constará, 
de forma expressa, as seguintes disposições: 
 

a) criação de condições adequadas para o funcionamento da 
Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela ética, 
transparência, independência, imparcialidade e isenção; 
 
b) garantia de acesso da Ouvidoria às informações necessárias para 
a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com 
total apoio administrativo, podendo requisitar informações e 
documentos para o exercício de suas atividades;  
 
c) previsão das hipóteses de impedimentos e substituições do 
Ouvidor, garantindo um substituto para os casos de férias, 
ausências temporárias e licenças, com vistas a assegurar a 
continuidade do serviço; 
 
d) a Camed cientificará a ANS sobre quaisquer alterações das 
informações prestadas por ocasião do cadastramento de seu 
ouvidor e seu substituto e dos respectivos meios de contato, 
inclusive com o envio, quando se fizer necessário, de novos 
documentos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência da 
alteração; 
 
e) a Ouvidoria deverá manter sistema de controle atualizado das 
demandas recebidas, de forma que possam ser evidenciados o 
histórico de atendimentos e os dados de identificação dos clientes e 
beneficiários de produtos e serviços, com toda a documentação e as 
providências adotadas, resguardando sigilo das informações; 
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f) a Ouvidoria da Camed deverá atuar em nome das empresas 
integrantes do Grupo Camed. 

 
Capítulo 2 – Eleições na Camed 
 
2 Orientações Gerais 
 

2.1 Observado o respectivo prazo de mandato, a eleição para o cargo de 
Ouvidor será efetuada na 2° quinzena do mês de novembro e será 
convocada pelo Conselho Deliberativo com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias de sua realização, em conjunto com as eleições para 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Camed. 
 
2.2 Os anúncios de convocação para eleições serão divulgados, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data do evento, 
nos veículos de comunicação interna da Camed, devendo ser 
obrigatoriamente remetidos a todos os associados de forma 
personalizada. 
 
2.3 A convocação para a eleição do cargo de Ouvidor deverá ser aprovada 
pelo Conselho Deliberativo em reunião no mês de agosto do ano de 
votação. 
 

2.4 Mandato do Ouvidor 
 

2.5 O mandato do Ouvidor será de quatro anos, sendo vedada a eleição 
para mais de dois períodos consecutivos, tendo início dia 01 de janeiro no 
ano subsequente ao que ocorreu o pleito e término dia 31 de dezembro, 
do quarto ano de mandato, admitido uma reeleição. 
 
2.6 Será eleito apenas 01 (um) membro para o cargo de Ouvidor, o qual 
deverá respeitar e zelar pelo cumprimento das disposições do presente 
Manual de Funcionamento da Ouvidoria e Regras para Eleição do cargo de 
Ouvidor, bem como pelas exigências impostas às Ouvidorias pela agência 
reguladora do setor, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 
2.7 Não haverá suplente para o cargo. 
 
2.8 O Ouvidor será contratado como funcionário Camed e a remuneração 
será equivalente ao cargo de Ouvidor na matriz salarial da Camed Saúde 
com vigência no ano subsequente ao que ocorreu a eleição. 
 
2.9 A vacância do cargo de Ouvidor dar-se-á por morte, renúncia ou por 
destituição em decorrência de não serem verdadeiras as informações 
constantes na “Declaração de Responsabilidade”, conforme item 2.24, 
“e)”, bem como não ter, durante o período do mandato, condenação 
judicial transitada em julgado, nem penalidade administrativa junto a 
nenhuma das patrocinadoras. 
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2.10 Na hipótese de vacância do cargo de Ouvidor, o Conselho 
Deliberativo convocará nova eleição para cumprimento do mandato 
faltante. 

 
2.11 Comissão Eleitoral – Composição e Instalação 

 
2.12 A Comissão Eleitoral tem por finalidade dirigir e apurar o pleito da 
eleição para o cargo de Ouvidor, devendo ser a mesma Comissão que 
acompanha as eleições para membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Camed.  
 
2.13 Os membros da Comissão Eleitoral acompanham o processo de 
eleição e possuem em sua competência a elaboração e organização de 
toda a documentação referente ao processo eleitoral, definição da 
modalidade de inscrição, realização das comunicações e publicações 
devidas, legitimação das candidaturas, decisão sobre impugnações, 
nulidades ou recursos, validação das eleições e decisão sobre quaisquer 
outras questões referentes ao processo eleitoral. 
 
2.14 O Conselho Deliberativo instalará uma Comissão Eleitoral, com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da data marcada para 
a realização da eleição ou a consulta, com a finalidade de dirigir e apurar 
o pleito.  
 
2.15 A Comissão Eleitoral será composta de 5 (cinco) membros, dentre 
associados da Camed que tenham conduta sem desabono, contribuído por 
5 (cinco) anos, no mínimo, e que estejam em dia com suas obrigações na 
Camed. 
 
2.16 Após convocação das Eleições por parte do presidente do Conselho 
Deliberativo, a Gerência de Assessoria Institucional Camed emite 
correspondência às entidades patrocinadoras da Camed: Banco do 
Nordeste do Brasil S/A – BNB; Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Nordeste do Brasil – Capef; Caixa de Assistência dos 
Funcionários do BNB - Camed e Associações: Associação dos Funcionários 
Aposentados do BNB – AABNB e Associação dos Funcionários do Banco do 
Nordeste do Brasil – AFBNB, para seleção/indicação de um membro por 
parte de cada entidade e associação na composição da Comissão Eleitoral 
da Camed. 
 
2.17 A Gerência de Assessoria Institucional da Camed, de posse dos 
selecionados/indicados, conforme item anterior, realiza a certificação dos 
candidatos a membro da Comissão Eleitoral, para posterior aprovação por 
parte do Conselho Deliberativo. 
 
2.18 Os instrumentos de controle adotados no processo de certificação 
dos membros de Comissões Eleitorais são: Carta-resposta da entidade 
representativa/associação com a indicação do membro representante na 
Comissão Eleitoral da Camed; Declaração de tempo de plano da Camed, 
confirmando a contribuição por 5 (cinco) anos, no mínimo e Declaração 
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Financeira da Camed, confirmando a situação financeira do postulante a 
membro da Comissão Eleitoral da Camed.  
 
2.19 Não poderão integrar a Comissão Eleitoral os postulantes ao cargo 
em disputa e Ouvidor da Camed. 
 

2.20 Prazos e Registros das Candidaturas 
 

2.21 O prazo para a inscrição do registro das candidaturas acontece 60 
(sessenta) dias antes da realização do pleito e o candidato tem 15 
(quinze) dias úteis para se inscrever, mediante o preenchimento do 
formulário “Pedido de Registro de Candidatura”, disponível no Portal 
Camed e envio de documentos via malote, pelos Correios ou entregues na 
Camed Sede, localizada à Av. Santos Dumont, 782, Centro – Fortaleza-
CE. 
 
2.22 Serão disponibilizados no Portal da Camed, através do endereço 
eletrônico www.camed.com.br, os seguintes documentos: Edital, 
Regulamento, formulário Pedido de Registro de Candidatura e modelo de 
Declaração de Responsabilidade. 
 
2.23 As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas por meio do 
formulário “Pedido de Registro de Candidatura”, na forma dos critérios de 
elegibilidade, a saber: 
 

a) ser associado da Camed há, no mínimo, 05 (cinco) anos; 
 
b) possuir formação de nível superior reconhecido pelo MEC; 
 
c) ter comprovação de experiência no exercício de atividades em 
quaisquer das áreas: ouvidoria, relacionamento com clientes, 
gestão de pessoas, administrativa, assessoria institucional, 
consultoria, comunicação, psicologia, serviço social, direito; 
 
d) ter dedicação exclusiva de segunda à sexta-feira, de 08h às 17h; 
 
e) não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
 
f) não ter participação significativa no capital de empresas com as 
quais a Camed mantenha relações comerciais ou realize operações 
financeiras, não se aplicando esta disposição às relações e às 
operações mantidas com os Patrocinadores. 

 
2.24 Os candidatos deverão apresentar, ainda, os seguintes documentos 
como requisito básico de habilitação: 
 

a) cópia da identidade (RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 
uma foto recente; 
 
b) curriculum vitae; 
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c) declarações em atendimento aos subitens: “c”; “e” e “f” do item 
2.23; 

 
d) quanto ao item 2.23, subitem “c”, deverá ser emitida pela 
empresa a qual exerceu a atividade, podendo, no caso de 
funcionário Banco do Nordeste com status de ativo, ser o relatório 
de ocorrências funcionais atestando a experiência;  
 
e) quanto aos subitens “e” e “f”, do item 2.23, será disponibilizado 
formulário com modelo da “Declaração de Responsabilidade” no 
Portal da Camed, para preenchimento e assinatura por parte do 
candidato; 
 
f) o não cumprimento das condições descritas nos itens “2.23” e 
“2.24” implicará na impugnação da candidatura; 
 
g) a Comissão Eleitoral manterá na Camed, no período eleitoral, no 
horário de 9h às 17h, um funcionário habilitado para atender, 
prestar informações, receber e fornecer documentação e/ou adotar 
outras providências que se fizerem necessárias ao processo 
eleitoral; 
 
h) será recusado o pedido de registro de candidatura que seja 
solicitado após o prazo de inscrição. 

 
2.25 Orientações para preenchimento do cargo de Ouvidor  

 
2.26 Se empregado com status ativo do Banco do Nordeste, o candidato 
eleito deverá manifestar a intenção de uso de Licença para Interesse 
Particular, obtendo esclarecimentos acerca do seu afastamento e suas 
peculiaridades por meio do instrumento normativo interno, 1024-Manual 
de Desenvolvimento Humano (CIN Pessoal), Título 10, Capítulo 10 – 
Licença de Interesse Particular ou realizar consulta por meio da Central 
3121 na Intranet, categoria: Desenvolvimento Humano, Gestão de 
Pessoas do Banco do Nordeste. 
 
2.27 Se Funcionário com status ativo do Grupo Camed, o candidato 
deverá manifestar a intenção na participação do certame à sua empresa, 
obtendo esclarecimentos acerca da sua adequação por meio da Assessoria 
Institucional – Grupo Camed. 
 
2.28 Se Funcionário com status de ativo da Capef, o candidato deverá 
manifestar a intenção na participação do certame à sua empresa, obtendo 
esclarecimentos acerca do seu afastamento através da Gerência de 
Desenvolvimento Institucional – Capef. 

 
2.29 Habilitação e Divulgação das Candidaturas 

 
2.30 A Comissão Eleitoral analisará o pedido de registro da candidatura e 
decidirá quanto à habilitação da mesma, de acordo com os critérios 
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estabelecidos nos itens “2.23” e “2.24” do presente Manual. De igual 
modo, notificará os pré-candidatos que tenham seu pedido de registro 
impugnado, com as devidas justificativas, no prazo de até 72 (setenta e 
duas) horas após o último dia de inscrição. 
 
2.31 A defesa poderá ser apresentada no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas a contar do recebimento do resultado. 
 
2.32 A Comissão Eleitoral analisará a defesa do candidato e informará o 
resultado da sua decisão ao interessado, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 
2.33 Caso sejam habilitados mais de um candidato, sua numeração será 
definida por ordem crescente do registro das candidaturas, a partir de 
então, divulgada a todo o Corpo Social e no Portal da Camed 
(www.camed.com.br). 
 
2.34 Caso não haja candidatos habilitados para concorrerem ao pleito, a 
Comissão Eleitoral informará ao Conselho Deliberativo para providências 
de convocação da nova eleição, a ser realizada no prazo de até 30 (trinta) 
dias da nova convocação. 

 
2.35 Regras e Mecanismos de Votação/Apuração de Resultados 

 
2.36 O formato do processo de votação adotado é o eletrônico, por meio 
do Portal da Camed: www.camed.com.br. 
 
2.37 Somente poderá votar o associado que esteja regularmente inscrito 
como Titular no Plano Natural da Camed, conforme Art. 6º do Estatuto 
Social da Camed. 
 
2.38 Para se cadastrar no Portal o associado precisa informar os seguintes 
dados: (Escolher a opção associado, informar o nome completo, CPF, 
senha, confirmação de senha, lembrete de senha, sexo e data de 
nascimento). Após preenchimento destes campos, uma senha de acesso 
ao Portal será enviada para o e-mail cadastrado do associado. 
 
2.39 O associado que possui a senha de acesso ao Portal, basta informar 
o CPF + senha para votar. 
 
2.40 O associado que não tem senha de acesso ao Portal, terá que 
realizar o cadastro para votar. 
 
2.41 Para facilitar a identificação da votação no Portal será incluso um 
banner de acesso para votar, no período da votação. 
 
2.42 O sigilo e a legitimidade do voto serão assegurados mediante as 
seguintes providências: 
 

a) uso de login e senha pessoal por parte do associado titular; 
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b) garantia de privacidade ao eleitor para o ato de votar; 
 
c) os associados titulares da ativa e aposentados podem votar por 
meio do Portal da Camed (computador, smartphone e tablet); 
 
 
d) a Camed disponibilizará, no período da votação, pontos de 
votação eletrônica (computador com acesso a Internet), em suas 
Unidades de Atendimento presencial (Unidade de Atendimento da 
Camed Sede em Fortaleza, no horário de: 08h às 17h e 
Representações Camed, no horário de: 08h às 14h), exceto na 
Representação Camed de São Paulo, nesta, o ponto de votação 
eletrônica estará disponível no horário de: 11h às 17h; 
 
e) a votação estará habilitada no Portal da Camed a partir das 8h 
do primeiro dia de votação e segue até às 23h59 do último dia de 
votação, sendo divulgadas parciais da votação no referido período 
ao Corpo Social. 
 

2.43 A divulgação do resultado da votação ocorrerá conforme término do 
pleito e a Comissão Eleitoral proclamará eleito o candidato que obtiver o 
maior número de votos válidos. 
 
2.44 A comissão eleitoral proclamará o eleito no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após o término da apuração.  
 
2.45 A Comissão Eleitoral fará a condensação do resultado e lavrará a Ata 
da Eleição, registrando a data de início e de encerramento dos trabalhos, 
informando o Ouvidor eleito, a quantidade total de votos, o número de 
votos válidos e em branco. 
 
2.46 O processo de posse do Ouvidor ocorre com a assinatura do Contrato 
de Trabalho Camed, por meio de registro em CLT, segundo a regra geral 
dos contratos de trabalho, mediante prazo indeterminado. 

 
2.47 Recursos 

 
2.48 Todo associado poderá interpor recurso contra o resultado do 
processo eleitoral, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
divulgação do resultado. 
 
2.49 O recurso será dirigido à Comissão Eleitoral instalada na Camed, em 
02 (duas) vias de igual teor. A Comissão terá o prazo de até 72 (setenta e 
duas) horas para apresentar resposta. Decidido o mérito da impugnação, 
a Comissão Eleitoral providenciará, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, a divulgação do resultado final para conhecimento de todos os 
interessados que aplicaram o recurso. 
 
2.50 Se anulada a eleição, a Comissão Eleitoral informará ao Conselho 
Deliberativo para providências de convocação da nova eleição, a ser 
realizada no prazo de até 30 (trinta) dias da nova convocação. 
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2.51 Em caso de nova eleição, o processo eleitoral será reiniciado por 
completo, inclusive com abertura de novo prazo para as candidaturas. 
 
2.52 Nas hipóteses previstas nos itens 2.34 e 2.50, a atual estruturação 
da Ouvidoria não será descontinuada permanecendo em seu pleno 
funcionamento até a posse do novo Ouvidor. 
 
2.53 Aquele que por ação ou omissão der causa à anulação da eleição, 
poderá ser responsabilizado civilmente por perdas e danos caso o motivo 
apurado seja declarado ilícito, podendo a Camed, dentro de 30 (trinta) 
dias após o reconhecimento da ilicitude, providenciar a propositura da 
respectiva ação judicial. 
 
2.54 Os casos omissos serão julgados pela Comissão Eleitoral. 
 

 


