
MUNiCipIO DE QU寒LOMBOISC

RELATORIO DE GESTAO DA OUVIDORIA

EXERCIC!O DE 2021

A Ouvido「ia do Poder Executivo Municipio de Qu=ombo/SC, nOS te「mOS do

disposto na Lei Federal nO 13.460/2017, reguIamentada pelo Decretos MunicIPais nO

345/2021, aPreSenta a Seguir Relat6rio de Gestao referente as atividades rea=zadas

no exercicio de 2021 em cumprimento a suas atribui96es.

DO FUNCIONAMEN丁O DA OUV看DORIA

A Ouvidoria Municipai 6 um espa9O de participa9aO e COntrOIe socia上aberto para

a sociedade como canai de comunica9aO direta entre a sociedade e a Administra9着O

municipal, 「eCebendo recIama96es, dendncias, SugeSt6es, Pedidos de info「ma9aO e

eloglOS, de modo a estimular a participa9aO do cidadao no controle e avaiia9aO dos

SerVI9OS PreStados e na gest急o dos recursos pdbiicos・

CANAIS DE ATENDiMENTO

As demandas de Ouvidoria sao recebidas, na maior parte, POr meio do sistema

eIetr6nico de Ouvidoria eOuv, Piataforma integrada de ouvidoria, e nO endere?O

eIetr6nico:
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. Eventuais manifesta96es recebidas por escrito ou em atendimento presencial sao

inseridas no Sistema EIetr6nico eOuv para t「amita9aO eIetr6nica.

DO NUMERO DE MANIFESTAe6ES RECEBIDAS NO ANO ANTERIOR

Em　2021, fo「am recebidas　55 (Cinquenta e cinco) manifesta96es sendo

Classificadas como

EIogios: Sao demonstra9aO de reconhecimento ou de satisfa9aO SObre o servI9O

P心blico ofe「ecido ou o atendimento recebido em orgaos e entidades da administra9aO

P心b看ica municIPaI.

唇∋/



Denuncias: COmunica9aO de ato旧cito ou pr釦cas de irregularidade, Cu」a SOlu9aO

dependa da atua9aO de 6rgaos apurat6rios. Ainda que an∂nima, e aPurada, desde que

COntenha indicios m了nimos de relevancia, autO「ia e mate「ia看idade.

RecIama96es: demonstra9aO de insatisfa9aO reIativa a presta9aO de qualquer

SerVi9O Pubiico e a conduta de agentes pd帥cos na presta9aO e na fiscaiiza9aO desses

SerV19OS.

Sugest6es: aP「eSenta9aO de ideia ou formuIa9aO de p「oposta de ap「lmOramentO

de servI9OS P心bIicos prestados por o「gaos e entidades da administra9aO PubIica

muniCIPai,

Solicita9aO: Pedido para ado9aO de provid台ncias po「 parte dos 6rgaos e das

entidades da administra9aO PdbIica munICIPaI.

As manifesta96es foram respondidas em um prazo m6dio de 30 (trinta)

dias, CumPrindo a exigencia do artigo 16 da Lei Federal nO 13"460/2017 “Art. 16・

A ouvidoria encaminhara a decisao administrativa final ao usua「io, Observado o p「azo

de trinta dias, PrOrrOgaVeI de forma justificada uma血ica vez, POr Iguai periodo”.

Em que pese o esfo「9O enVidado para o meihor atendimento possiveI aos

Cidadaos, a CaPaCidade de absor9aO da Ouvidoria ainda esta atendendo o quantitativo

de manifesta96es recebidas,

DOS MOTiVOS DAS MAN看FESTAe6ES

A Ouvidoria serve para as mais diversas manifesta96es,

>　巨iogIOS;

>　Den心ncias;

>　RecIama9aO;

>　So=cita96es.

DA ANÅLISE DOS PONTOS RECORRENTES

As Den心ncias e manifesta96es de eloglOS COm maio「 recorr全ncia est肴o

relacionados a comportamento, atitudes e conduta profissionaI・

Todos fo「am averiguados e buscado a meIhor conduta para sanar ou

escIarecer o que foi reiatado na manifesta9aO.
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DAS PROViDENCtAS ADOTADAS PELA ADMINISTRACÅo pUBLiCA NAS

SOLUe6ES APRESENTADAS,

Quanto as dendncias, tOdas sao manifesta96es registradas sao avaliadas caso

a caso, a fim de identifica「 a meihorforma de trata-las. Entao sao averlguadas a fundo

Para COmPrOVar VeraCidade ou n急o ou dos fatos descritos na manifesta9aO Ou at台

mesmo o esclarecimento dos mesmos.

E assim que identificado a qu台ou quem se refere os ElogiOS, Den心ncias,

Reclama96es, Sugest6es ou So=cita96es, SaO tOmadas as providencias de

esclarecimento e semp「e que possivel resoIu9aO,

CONCLUSAO

A aprova9aO da Lei Federai nO 12.527/2011, Lei de Acesso a lnfo「ma?aO, e a

aprova9aO da Lei Federal nO 13.460/2017, que disp6e sobre a participa9急O, PrOte9aO

e defesa dos di「eitos do usu鉦o dos servi9OS da administra9aO Pdblica, reP「eSentaram

dois marcos para conso=dar a possib帥dade de pa面cipa9aO da sociedade nos

assuntos do Pode「 P心blico MunicipaI.

Uma das atribui96es da Ouvidoria 6 o tratamento das manifesta96es dos

usug面os, Po「 meio dos Dec「etos Municipais nO 345/2021, PrOCurOu-Se adequar os

PrOCedimentos a legisia9aO, COm defini96es e 「egras b台sicas para o tratamento e

SOIu9aO dessas manifesta96es・

Vale concluir, que embora a Ouvidoria tenha sido instituida e regulamentada,

nos tramites da Lei Fede「ai nO 13.460/2017, nO Municipio de Qu=ombo/SC, alcan9Ou-

Se Significativo 「econhecimento inte「no quanto ao papei de instrumento mediador

entre, de um lado, aS neCeSSidades de info「ma9aO e Participa9aO da sociedade e, de

out「o, aS reaiidades ope「acionais e administ「ativas do Poder Executivo Munic-Pa上

Ao mesmo tempo, PareCe-nOS fundamental fortalecer este instrumento, COmO

p「otagonista da preven9aO de con輔tos e de riscos institucionais・ e’Particularmente)

em favor de um ambiente organizacional com alto niveI de 「espeito mdtuo.

Quilombo- SC, 17 defevereiro de 2022

謝.信と　画定と上
EDiANE MADELA

Ouvidora designada pelo Decreto Municipal n. 349/2021


