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Em  atendimento  a Lei Fed  

Junho de 2019, caberá a Ouvidori 

de gestão que irá consolidar as  in  

recebidas e, com base nelas, apo 

mesmo, deverá ser encaminhado 

Executivo na  Internet.  

Estad ii do Rio Grande do Sul 

ICÍPIO DE  REDENTORA  

RE ATÓRIO ANUAL — OUVIDORIA 

ral n° 13.460 de 26 de Junho de 2017, e Lei Municipal n° 2.487 de 25 de 

do Executivo Municipal, elaborar anualmente no mês de Março, relatório 

rmações referentes ao recebimento, análise e resposta As manifestações 

ard as falhas e sugerirá melhorias na prestação dos serviços públicos. 

ao Sr. Prefeito Municipal, e disposto junto a página oficial do Poder 

O Relatório de gestão deverá indic r ao menos: 

I - o número de manifestações  re  

II - os motivos das manifestaçõe  

III  - a análise dos pontos recorre 

IV - as providências adotadas pe 

Com base no referido prepo 

disposto da seguinte forma:  

ebidas no ano anterior; 

tes; 

administração pública nas soluções apresentadas. 

o, segue informações referentes ao Relatório do Exercício de 2020, 

1. Especificações das Deman 

2. Relação Geral Ouvidoria; 

3. Demanda Detalhada / lndivid lizada; 

4. Parecer final Ouvidoria. 
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1. Especificações das Demandas: 

CONYRO E DE DEMANDA- OUVIDORIA 

Data Secretaria Assunto Especifico Identificação  
Anônimo 

29/03/2020 Serviços 
S. Municipal. de 
Assistência Social 

Estad 

MiL  

e 
22/66/2020 

S. 	Municipal 
Assistência Soc  

Denuncia 

Servidor 

25/06/2020 

02/07/2020 

Jodo' 
dos 	Santos 
Pacheco  Solicitação  

e 
Denuncia 

de 
e  

Anônimo 

02/07/2020 

S. Municipa 
Administração 
Finanças 

Anônimo 
03/07/2020  

03/07/2020 

17/07/2020  

29/08/2020  

09/10/2020  

21/10/2020  

26/10/2020 

29/10/2020 

9j10/2020  

02/11/2020 

13711/202.0  

AnÔnirrio 
SerViços S. Municipal de saúde.  

Denúncia 

João 	Carlos- , , 
Pabheco 

Teste 
Anifinirno 

SerViços Reclamação 
S. 	MuniCipal' 

Cultu  
Anônimo 

Teste 
Aneiriirno 

S. Municipal de S dde  
Etenir Terezinha 

Cortes Pinheiro 

S. 	l'vlunici.pal 
Educação e Cultur Servidor enuncia 

Anôrilmo S. 	Municipal 
Educação-eCulfii 	 

e ji •  
Todos juntos trabalhando 

ONPJ 87.613.113/0001 
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Municipai 
Educação e 
S. 	MuniCipa 
Assistência Soei 



Relatório de Pedidos n uvidoria - Ano: 2020 

do Rio Grande do Sul 

Icier° DE nErtErsrraRA. 
Estad 

r.sdeniora.rsgov.hr..", 

INICIO MUNICÍPIO SECRETARIAS NSPARNCIA PERGUNTAS E RESPOSTAS RPPS SERVIÇOS I 

• sugestão:  (1) 
• DOviclas: 
• Centime: (10) 
• SulitItaçaci. (2) 
• Reclamaçarr (2) 

Respondido aor., . 

O I /021232i  

.3  Pi 	 POR  ) 	agLASYS.  re,5qt.isar 	 • 	 " pre eikniv/2021 

:it  7i...id:NJ: 	 Pr.:tent.. Municipal de Pedent: X 	Per: 

C 	à 	edentomr,•.go.f.bri.. , • •• 	 • •  

Ouvidor 

Pedides Renedes 

Remetente 

Lestnfana@gmail.com  

INÍCIO MUNICÍPIO SECRETARIAS TRAN .RENCIA 	PERGUNTAS E RESPOSTAS 	RPPS 	SERVIÇOS 

Data Soncitao0o 

F,

To
Ge

ti
ra
co
r
;

a
1 

ficoi 
 

Relatório de Pedidos na Ou orla -Ano: 2020 

0 

8 
era - RS 
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• RespOndines: 06) 

710V:Vtgr,  

• 



redentorars.gov.br1,,, 

4 

WI 

Status 

4 
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2. Relação Geral Ouvidor 

 

E,- 

 

Nome 

Anônimo 	Anonimo 

Anônimo 	Ica*  codas pacic 

Anônimo 	Anonimo 

Anônimo 	Anonimo 

Anônimo 	Anonimo 

Anônimo 	Anonimo 

Anônimo 	Joao  carlos dos santos pacheco 

Anônimo 	Anonimo 

Anônima 	Arionirrio 

Anônimo 	Anonimo 

Mostrando 11 ate 20 de 42 regIstros 

Assunto 	1; Doto 	ii  Expirc em  

Dúvida 	 30/07/2020 	4080 	 Anonlmo 

RealamagOo 	27/07/2020 	Expirado 	 201158.10137 

Denúncla 	03/07/2020 	Expirado 	 Anonimo 

DenCincia 	03/07/2020 	Expirado 	 Anonimo 

Denúncia 	02/07/2020 	Evirado 	 Anonimo 

Denüncia 	02/07/2020 	Expirado 	 Anonimo 

Solicitagdo 	25/06/2020 	Expirado 	 20058.8.29 

Denúncia 	22/06/2020 	Expirado 	 Anonimo  

Dentinal° 	29/D3/2020 	Expirado 	 Anonimo 

Denúncia 	30/12/2019 	Expirado 	 Anonimo 

.Arit.s- ar 

Ativartsriclows 

02020 todos os direitos resoniodos. 

Nome 

	

AnOnim0 	j.estotaria@gma 

PS 	 Anônimo 	Anonimo 

	

Anônimo 	Anonimo 

	

Anônimo 	Anonimo 

	

Anônimo 	Anonimo 

	

Anônimo 	Anonimo 

130 	 Elenir Terezinho C ttes Pinheiro 

	

Anônimo 	Anonimo 

	

E Anônimo 	Arland=  

	

Anônimo 	Anonimo 

Mostrando I até  ID  de 42 registros 

ra 

1 	Assunto 	i 4 Data 	it  Expira em 	̀ 	IP 

Denúncia 	01/02/2021 	Expirado 	 170.239.71.227 

Solicitocdo 	21/01/2021 	Expirado 	 Anonimo 

DenCincia 	19/01/2021 	Explrado 	 Anonimo 

Denúncia 	02/11/2020 	Expirado 	 Anonimo  

Dentinal° 	02/11/2020 	EXpirad0 	 Anonlmo 

Denúncia 	29/10/2020 	tirada 	 Anonimo 

soiicitagoo 	29/10/2020 	Expirado 	 189.6.246.31 

Sugestdo 	28/10/2020 	Expirado 	 Anonimo 

Denúncia 	21/10/2020 	Dualrado 	 Anonimo 

ReclamagOo 	09/10/2020 	Explrado 	 Anonimo 

Antedu 

4, Status 

117  

C- 2020 todos os direitos reservados.  

POR  MOB  
PTB 05102/2021 
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3. Parecer final Ouvidoria 

Dentre os aspectos a serem encionados junto ao parecer final da Ouvidoria, cabe ressaltar alguns 

pontos a serem abordados, confoi 	citados junto a Lei Federal n° 13.460 de 26 de Junho de 2017, e Lei 

Municipal n°2.487 de 25 de Junho se 2019, sendo eles: Os motivos das manifestações, a Analise dos pontos 

recorrentes, e as Providências adot as pela administração pública nas soluções apresentadas. 

A Ouvidoria do Poder Executi o Municipal, conta coma funcionaria Wânia Francieli Siede, a qual foi 

designada pelas Portarias n°0524/ 019, n° 0040/2021, e Portaria n° 0077/2021, realizando treinamento 

especifico para o desempenho da  re  rida função junto a DPM Educação Ltda. 

Durante o Ano de 2020, foram ecebidas 16 requisições junto ao  site  do Município — Ouvidoria, sendo 

destas, 10 Denúncias, 02 Reclamaço 

Observou-se, que houveram 05 

servidores, e apenas 02 registros de 

maileira isolada com o responsáv 

solicitantes. 

s, 02 Solicitações, e 02 registros de teste de Sistema. 

enúncias referentes prestação de serviços, 07 Denúncias referente a 

olicitação de Serviços. Todas as manifestações foram trabalhadas de 

pela respectiva pasta, apresentando retorno em tempo hábil aos 

Cabe ressaltar a preocupação d 

que, continuamos com alto índice de 

reincidência, um maior, e efetivo, G 

as reclamações/ denúncias relacionad 

no sendo de fato o serviço como age  

te Setor de Ouvidoria, pelos Registros constatados, tendo em vista, 

eclamações quanto à conduta de servidores, o que leva a sugerir, pela 

enciamento das Equipes de trabalho. Também, pode-se concluir, que 

aos serviços prestados, acabam no mesmo quesito, servidor, ou seja, 

e causador, mas a forma corno o mesmo foi prestado. 

1 

1

1 

No que tange a solicitações di4  serviços, observou-se baixo índice de procura, o que denota a 

necessidade de investir-se mais na p blicidade do objetivo da Ouvidoria junto ao Executivo Municipal, 

como não apenas, meio, de expor recl ações e ou denúncias, mas sim, uma forma de ter acesso a serviços 

prestados pela Administração Munici e e 1, bem como, o uso da Carta de Serviços aos Usuários de Serviços 

Públicos, e poder estar realizando a valiação dos Serviços Prestados, o que é de grande valia, para o 

Executivo. 
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Observa-se também, que d ido às restrições, e até mesmo cuidados, impostos pela Pandemia do 

Coronavirus, podemos ampliar 01 uso dos serviços prestados pela Ouvidoria, servindo o mesmo de canal, 

entre o Usuário e o Prestador de S rviço (Administração Municipal). 

Durante o ano de 2020, não  ram  recebidas orientações quanto à realização da Pesquisa de Satisfação 

Anual, utilizando-se de parâmetr no momento, a avaliação dos serviços, já existente junto a Carta de 

Serviços, disposta no  Site  do Mum'1 ipio, usando-a de base para a melhoria continua dos processos. 

Obtivemos retorno do SetorIHurídico  do Município quanto A. eleição do Conselho de Usuário dos 

Serviços Públicos, e estamos no a uardo para sua realização, devido às restrições impostas pela Pandemia 

do Coronavirus. 

Junto ao  Site  do Município, e 

Serviços (Carta de Serviços aos  Us  

poderão se orientar quanto aos sei 

de solicitá-los e fazer a respectiva a 

A finalidade da Carta de Servi 

conformidade com as suas necessid 

dos serviços públicos e não como m  

ecificamente, na aba -Acesso rápido, encontra-se disposta, a Carta de 

drios de Serviços Públicos-em fase de atualização), nela os Usuários, 

ços que são prestados pelas Secretarias Municipais, bem como a forma 

iação dos mesmos. 

s baseia-se em garantir o direito do cidadão para receber serviços em 

es, e a importância em distinguir o cidadão como detentor de direitos 

o consumidor dos serviços oferecidos. 

Conclui-se que da mesma fo a, como já orientado no ano de 2020, o Executivo Municipal pode 

utilizar-se muito das informações o undas da Ouvidoria Municipal, principalmente pelo fato, de estarmos 

vivenciando um momento atipico, p evocado pela pandemia do Coronavirus, contribuindo para a melhoria 

continua dos serviços prestados A.  co  unidade. 

A Ouvidoria constitui-se em  urn  anal de efetiva participação social na Administração Municipal. Com  

foco na qualidade e transparência 	prestação dos serviços públicos e no aprimoramento das relações 

governo e sociedade. A Ouvidoria tem o poder de buscar soluções junto As Unidades de Serviços 

Municipais, quando o atendimento n 11, for realizado com a qualidade que o público merece. 

Ao ouvir o município de forma • 11 ersificada, a Ouvidoria proporciona o fortalecimento do exercício da 

cidadania, buscando a ampliação d canais de comunicação entre a Administração e a população no 

acompanhamento e fiscalização da  pr  taçã'o dos serviços públicos. 



Estad do Rio Grande do Sul 
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Sendo o que tínhamos para o mo -n to, 

Redentora, 31 de Março de 2021. 

Wânia Francieli Siede 

vidora do Poder Executivo Municipal 

Matricula: 3347 
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