
IVIUNICIPIO  DE TACIMA-PB

RELAT6RIO DE GESTAO DA OUVIDORIA

EXERcicIO DE 2021

A  Ouvidoria  do  Poder  Executivo  do  Municipio  de  Tacima-PB,  nos  termos  do
disposto  na Lei  Federal  n°  13.460/2017,  regulamentada pelo Decreto Municipal
n°  004/2022  apresenta  a  seguir  Relat6rio  de  Gestao  referente  as  atividades
realizadas no exercicio de 2021  em cumprimento a suas atribuig6es.

DO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA
A Ouvidoria Municipal e urn espago de participagao e controle social, aberto para
a sociedade e funciona junto a Controladoria Geral do Municipio, como canal de
comunicagao direta entre a sociedade e a Administragao municipal,  recebendo
reclamae6es, dendncias, sugest6es, pedidos de informag6es e elogios, de modo
a  estimular  a  participagao  do  cidadao  no  controle  e  avaliagao  dos  servieos
prestados e na gestao dos recursos publicos.

CANA[S DE ATENDIMENTO
As demandas de Ouvidoria sao recebidas,  na major parte,  por meio do sistema
eletr6nico   de   Ouvidoria   FALA.BR,   plataforma   integrada   de   ouvidoria,   e   no
endereap                                eletr6nico:                                 hilc`s  ;,/`[;imiacir:ia  ob  or=i\/  {'Li  ;`i:)f)rlaL`il€it~
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Eventuais  manifestag6es  recebidas  por escrito  ou  em  atendimento  presencial
sao inseridas no Sistema Eletr6nico FALA.BR para tramitacao eletr6nica,

D0 NOMERO DE MANIFESTACOES RECEBIDAS NO ANO ANTERIOR
Em 2019, foram recebidas 10 manifestac6es, em 2020 foram 03 manifestae6es
e em 2021  foram 08 manifestag6es sendo classificadas como:

•     Elogios:   dem.onstragao  de  reconhecimento  ou   de  satisfagao  sobre  o
servigo   ptlblico   oferecido   ou   o   atendjmento   recebido   em   6rgaos   e
entidades da administragao pdblica municipal.

•     Dendncias:  comunicagao de ato ilieito ou  pfaticas de irregularidade,  cuja
solugao   dependa   da   atuaeao   de   6rgaos   de   apuragao.   Ainda   que
an6nima, 6 apurada, desde que contenha indicios minimos de relevancia,
autoria e materialidade`

•     Reclamac6es:   demonstraeao  de  insatisfagao  relativa  a   prestaeao  de
qualquer servigo ptlblico e a conduta de agentes pdblicos na prestagao e
na fiscalizacao desses serviaps.

•    Sugest6es:   apresentaeao   de   ideia   ou   formulagao   de   proposta   de
aprimoramento de servieos pdblicos prestados por 6rgaos e entidades da
administraeao pdblica municipal.

•     Solicitag6es:  pedidos para adogao de providencias por parte dos 6rgaos
e das entidades da administragao ptlbljca municipal.

As  manifesta§6es  foram  respondidas  em  urn  prazo  m6dio  de  25  dias,
cumprindo a exigencia do artigo 16 da Lei Federal n° 13.460/2017:



"Art.   16.  A  ouvidoria  encaminhafa  a  decisao  administrativa  final  ao  usuario,

observado o prazo de trinta dias, prorrogavel de forma justificada uma tlnica vez,
por igual  periodo".  Em  que pese o esforpe envidado para o melhor atendimento
possivel  aos  cidadaos,  a  capacidade  de  absorgao  da  Ouvidoria  ainda  esta
atendendo o quantitativo de manifestag6es recebidas.

AS ESPECIES DE MANIFESTAC6ES
A Ouvidoria serve para as mais diversas manifestag6es:
>     Manifestae6es de elogios, agradecimento pela implementacao da ouvidoria
e adesao a Rede Nacional de Ouvidorias;
>     Sugestao  para  manutengao  de  veiculos  e  otimizagao  da  frequencia  dos
servidores;
>     Dendncia sobre homofobia em transporte pdblico escolar universitario;
>     Solicitagao de emprego;
>     Reclamagao de perturbaeao noturna por som automotivo;
>     Reclamagao de veiculos com defeito;
>     Reclamagao de 6nibus escolar superlotado;
>     Reclamacao contra conduta inadequada de servidores pdblicos;
>     Sugestao de uso de kit de medicamento para tratamento da COVID-19:
>     Dendncias sobre obras com falta de sinalizagao;
>     Reclamagao sobre postura de alunos em sala de aula;
>     Solicitagao de retirada de entulhos em vias pdblicas;

DA ANALISE DOS PONTOS RECORRENTES
As  dendncias  e  reclamag6es,  com   maior  recorfencia,  estao  relacionados  a
veiculos com defeito, crime de homofobia em transporte ptlblico escolar, conduta
inadequada de servidores ptiblicos no que tange o modo de tratamento, atitudes
e  conduta  profissional,  os  quais  foram  averiguados,  e  buscado  solugao  para
sanar, esclarecer ou aprimorar todos os pontos negativos.

DAS  PROVIDENCIAS  ADOTADAS  PELA  ADIvllNISTRACA0  PUBLICA  NAS
SOLUCOES APRESENTADAS.
Quanto as dentlncias, todas as manifestag6es registradas sao avaliadas caso a
caso,  a tim de identificar a melhor forma de trata-las.  Entao sao averiguadas a
fundo para comprovar veracidade ou nao dos fatos descritos na manifestagao e
ate mesmo o esclarecimento dos mesmos.
E  assim  que  identificado  a  que  e/ou  a  quem  se  refere  os elogios,  denancias,
reclamae6es, sugest6es ou solicitag6es, sao tomadas as providencias visando a
busca de uma solueao para o caso.

CONCLUSAO
A aprovagao  da  Lei  Federal  n°  12.527/2011,  Lei  de Acesso a  lnformagao,  e  a
aprovaeao  da  Lei  Federal  n°  13.460/2017,  que  disp6e  sobre  a  participaeao,
protegao e defesa dos direitos do usuario dos servieos da administragao pdblica,
representaram  dois  marcos para consolidar a  possibilidade de participagao da
sociedade nos assuntos do Poder Pdblico Municipal.

Uma  das  atribuig6es  da  ouvidoria   6  o  tratamento  das   manifestag6es   dos
usuarios.  Por meio do  Decreto Municipal  n° 004/2022,  procurou-se adequar os



procedimentos a legislagao, com definig6es e regras basicas para o tratamento
e solugao dessas manifestag6es.

Vale  concluir,  que  embora  a  Ouvidoria  tenha  sido  instituida  e  regulamentada,
nos tramites da Lei Federal n° 13.460/2017,  no Municipio de Tacima-PB,  a mais
ou menos 03 anos, a mesma ainda nao possuia regulamentaeao pr6pria que s6
veio a ser concretizada por meio do Decreto Municipal n° 004/2022.

Para  concluir  a   implementagao  da   Ouvidoria   Municipal,   ainda   resta   montar
espaap fisico apropriado com estrutura tecnol6gica adequada para atendimentos
presenciais,  nomear profissional devidamente qualificado para ocupar de forma
definitiva a cargo de Ouvidor,  uma vez que,  atualmente contamos com  01  (urn)
servidor ocupando o cargo de forma tempofaria e ainda nao contamos com  urn
canal de atendimento via telefone ou aplicativo de mensagens WhatsApp.

Tacima - PB, 20 de Janeiro de 2022.

Ouvidor lnterino


