Prefeítura áo :Munícfpío de. Lavínía, Tstaáo de. São Paufu
OUvúióría <jera{ áo :Munícfpío de. Lavínía
J:.eí :Munícíya( nº J.807 de 28 de novemGro de
ouvíáoría@ym(avínía.sy.gov.6r

2017.

ouvidoria

RELATÓRIO DA OUVIDORIA

2018

2° quadrimestre
PREFEITURA MU
RECEBI D0·~)_,.·~~~~.1r:1-POR~--'""'--...i.+-.~7'o-~~-

C:N'l'J: 44.437.820/0001-10 rí3J'.Rua .Jlnáraáe e Sífva, nº 82 - centro C'EP: 16.850-000
J(18) 3698-1741 ou 3698-9000 rama( 213
~www.làvínía.sp.gov.br

'Prefeítura do Muníc!flw de Lavínía, 'Estado de São Pauli;
Ouvídóría <jera{ dn :M.unicípw de Lavínía
Leí .Munícíya{ nº 1.807 áe 28 áe novem6ro áe 2017.
ouvíáoría@ym(avínía.sy.gov.6r

ouvidoria

SUMÁRIO
1

ESTRUTURA E ATUAÇÃO DA OUVIDORIA ............................................................ 3

1. 1. Tipos de demandas ............................•.............•.......................................... 4

2

ATENDIMENTO AOS USUARIOS .••..••....•......••...........••••••.••••••••••.•.•••..••.•..•...••.••• 6

3

ANALISE DAS DEMA.NDAS RECEBIDAS •••.••••.•.•••.•..•...••......•.••.•••••..••••••••.••••..••...•• 8

4

RECLAMAÇÕES RECEBIDAS........................................................................... 12

,

4.1. Critérios de qualificação das reclamações....................................................... 12
4. 2. Seção estatfsttca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5

CONCLUSÕES . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

C:N'PJ: 44.437.820/0001 -10 1:81'.Rua .Jlnáradê e Sífva, nº 82 - centro CE'P: 16.850-000
J(18) 3698-1741 ou 3698-9000
~www.favínía-sy.9ov.6r

ramaI 213

Prefeítura áo :M.unícíyío áe Lavínía, 1:stado áe São PauÚJ
Ouvídóría (jera( áo :M.unícíyío áe Lavínía
Leí :Munícíya{ nº 1.807 áe 28 áe novem6ro áe
ouvíáoría@ym{avínía.sy.gov.6r

1

2017.

ouvidoria

ESTRUTURA E ATUAÇÃO DAOUVIDORIA
A Ouvidoria foi instituída no Município de Lavínia, no mês de abril/2018, em

cumprimento a Lei nº 1.807 de 28 de novembro de 2017 em vigor, que dispõe sobre
a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria.
Subordinada ao Gabinete do Prefeito e segregada de outros Departamentos,
com autonomia de suas ações, a Ouvidoria tem como missão assegurar o
cumprimento das exigências legais e regulamentares relativas aos direitos dos
munícipes, atuando como canal de comunicação entre a instituição, parceiros e
demais, quanto ao uso dos serviços públicos, sendo responsável por prestar
orientações, receber e gerenciar manifestações de forma transparente, independente
e imparcial, inclusive na mediação de conflitos.
Conforme estabelecido no parágrafo único, artigo 1°, a ouvidoria conta com a
Ouvidora, devidamente indicada conforme Portaria nº 105/2018 para a função,
servidora Flavia Peres Pessoa, exercente do cargo efetivo de Assistente de
Administração.
A estrutura da Ouvidoria atende parcialmente as exigências prediais e
operacionais, no tocante a ouvidoria física não conta com espaço próprio e que
proporcione integridade, conforto e sigilo aos munícipes. Quanto a parte operacional,
conta o registro online, através do site da Prefeitura (e-ouv), espaço onde ficam
registradas as manifestações com protocolo. Ainda não implantado sistema próprio
para parametrizar de forma automática as manifestações e linha 0800.
O canal da Ouvidoria disponível no site não é segregado da página da
Prefeitura, porém obtém informações acerca da sua finalidade e formas de acesso.
A Ouvidoria possui também informações expostas no site, sendo conteúdo
explicativo do serviço, endereço, número telefônico, email e formul , rio que se
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destinam para manifestações sobre os serviços da instituição.
Quando da implantação, foram elaborados dois formulários , sendo um para o
usuário descrever sua manifestação por escrito, está disponível no site para download
e impresso na recepção. O segundo formulário é sobre pesquisa de opinião, onde o
usuário tem a oportunidade de descrever sua avaliação sobre os serviços do Município
de Lavínia.
A Ouvidoria Geral do Município não atua de forma integrada com Serviço de
Informações ao Cidadão (SIC), unidade de atendimento, responsável por prestar
orientações, receber e gerenciar os pedidos de informações, bem como disponibilizar
ao cidadão, por meio da página "Transparência" do site institucional, as informações
de seu interesse. Essas atividades são descritas em relatório próprio, por outro
servidor designado, que poderá elaborar e publicar semestralmente no site
institucional.
O Município de Lavínia- SP, por meio da Ouvidoria, além de atender as
exigências legais, fortalece suas diretrizes e princípios de Governança, estimulando a
melhoria de seus processos, incentivando a cultura do ouvir e agir com justiça, e
assegurando uma eficaz prestação de contas com a sociedade.

1.1.

Tipos de demandas
O Canal da Ouvidoria é responsável por receber os seguintes tipos de

manifestações de seus usuários:

•

Crftica: Manifestação que apresente uma avaliação dos procedimentos

adotados pelos serviços do município com argumentos claros e pertinentes;

•

Denúncia: Manifestação que contenha relato referente a indícios de

irregularidades envolvendo os serviços do município, bem como de seus
colaboradores e administradores;
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Elogio: Manifestação de satisfação e aprovação para com decisões,

procedimentos e o desempenho nos serviços do município;
•

Reclamação: Manifestação que expresse insatisfação quanto aos

procedimentos adotados nos serviços do município;
•

Sugestão: Manifestação que apresente propostas com o intuito de

melhorar o ambiente organizacional.
Quanto à identidade do colaborador, as manifestações podem ser:
•

Anônimas: Quando o colaborador não se identifica;

•

Identificadas: Quando o colaborador informa seus dados pessoais.
•

Sigilosas: Caso o colaborador se identifique e não autorize a divulgação
de seus dados de identificação, é resguardado o sigilo das informações,
salvo quando necessário à realização de auditorias.

As manifestações de autoria desconhecida ou incerta são admitidas quando
dotadas de razoabilidade mínima e acompanhadas de informações ou de documentos
que as apresentem verossímeis.
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ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS
O atendimento prestado pela Ouvidoria Geral, conforme disposto no

Fluxograma 1, inicia a partir do recebimento da manifestação, mediante um dos meios
disponíveis, e compreende na análise desta manifestação, onde ocorre a verificação
se a mesma é de responsabilidade da Ouvidoria, e em seu tratamento formal e
adequado, com a tomada das providências necessárias para o envio de resposta
conclusiva ao manifestante (aqui chamado de cliente/usuário).

FLUXOGRAMA 1 - FLUXO DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA
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O acesso ao canal da Ouvidoria ode ser realizado:
IJlo-

Pela internet: mediante o pre1nchimento do formulário eletrônico que pode

ser encontrado na página "Ouvidoria" n ' site institucional ou por meio do envio de e-
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mail ao endereço eletrônico ouvidoria@pmlavinia.sp.gov.br;
..,. Presencialmente: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11 h30min

e das 13h às 17h, na sede da instituição;
..,. Por telefone: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11 h30min e das

13h às 17h, por meio do número (18) 3698-1741/3698-9000, ramal 213, e ainda em
fase de implantação a linha 0800 e DDR 9003, não possui sistema de gravação;
..,. Por meio do envio de carta: à Ouvidoria do Município de Lavínia, situada
na sede da instituição .
..,. Por meio de pesquisa de opinião: de segunda a sexta-feira, das 07h30
min às 11h30min e das 13h às 17h, na sede da instituição. Formulário disposto na
recepção do Paço Municipal, com caixa coletora de sugestões.
Ao receber a manifestação, a e-ouv informa ao cidadão o número de protocolo
de atendimento e o prazo previsto para resposta, o qual não pode ultrapassar vinte
dias úteis, contados a partir da data de registro da ocorrência, podendo ser
prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual
período.
Após

analisar

a

manifestação,

a

Ouvidoria

solicita,

se

necessário,

esclarecimentos às unidades diretamente envolvidas que, ao receberem a solicitação,
devem priorizar os procedimentos de regularização e/ou esclarecimentos necessários
e retomarem à Ouvidoria.
Caso seja detectada a necessidade de implantar medidas corretivas ou
aprimorar procedimentos e rotinas internas, a Ouvidoria, em conjunto com a unidade
gestora, demandam as alterações necessárias.
A resposta final ao cidadão é elaborada pela Ouvidoria, contendo os devidos
esclarecimentos necessários, com base nas informações das unidades gestoras,
quando houver, e o cidadão é notificado acerca das demandas e providências internas
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ANÁLISE DAS DEMANDAS RECEBIDAS
A Ouvidoria Geral do Município de Lavínia - SP, assegurou durante o 2°

quadrimestre de 2018 o tratamento específico para cada tipo de demanda recebida.
As manifestações com conteúdo de sugestões, críticas, elogios e reclamações
foram encaminhadas às unidades diretamente envolvidas, quando necessário, para
conhecimento e eventuais providências, e devolvidas à Ouvidoria para envio de
resposta aos manifestantes.
Conforme demonstra o Gráfico 1, essas manifestações relacionadas à
Ouvidoria (reclamações, elogios, críticas e sugestões), somam um total de 28 para o
2º quadrimestre, conforme quantitativos, as reclamações obteve-se 14 registros;
elogios obteve-se 2 registros; sugestões obteve-se 9 registros; críticas obteve-se 3
registros
GRÁFICO 1-MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS
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Com relação às demandas recebidas que não diziam respeito às atribuições
específicas da Ouvidoria, os munícipes foram orientados quanto as unidades e
servidores apropriados para esclarecerem suas dúvidas ou intervir de forma
resolutiva.
Conforme pode ser observado no Gráfico 2, em porcentagem das demandas
recebidas nos canais, obteve-se a seguinte pontuação:
As reclamações representam 50% das demandas recebidas, os elogios
representam 7%, e são referentes aos munícipes que entraram em contato para
agradecer ao atendimento realizado pelos colaboradores por meio do formulário de
pesquisa de opinião, bem como as sugestões, que representam 16%.
As críticas, com três registros, todas de cunho institucional, representam 5% e
realizadas na forma escrita a próprio punho.

GRÁFICO 2 - TOTAL DAS DEMANDAS RECEBIDAS NA OUVIDORIA
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Conforme o Gráfico 3, os meses de maio e agosto apresentaram as maiores
demandas no 2° quadrimestre, com 1O demandas categorizadas em maio e 7 em
agosto, por canais apropriados, que se referem a registros de competência das
unidades de atendimento.

GRÁFICO 3 - DEMANDAS RECEBIDAS POR MÊS
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Conforme demonstra o Gráfico 4, o canal de acesso à Ouvidoria mais utilizado
pelos munícipes, no 2° quadrimestre, foram formulários, com um total de 19 registros,
representando 68% das demandas recebidas.
Com um total de 9 registros, foram recebidas 32% por internet, ocorreram 9
registros presenciais, sendo 4 na sala da ouvidoria e 5 na Unidade Básica de Saúde,
representado também 32 % (para o presencial), não ocorrendo registros por meio do
envio de carta.
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GRÁFIC04

POR CANAL DE ACESSO
caixa sugestão/opinião
36%

internet
32%

Conforme mostra o Gráfico 5, as demandas recebidas demonstram a utilização
pelos usuários dos acessos disponíveis da ouvidoria para sanar suas dúvidas com
relação aos serviços prestados, por tipo de manifestação.
GRÁFICO 5 - DEMANDAS RECEBIDAS/CANAL DE ACESSO
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As reclamações são qualificadas quanto a sua procedência, conforme os
critérios abaixo:
•

Procedente: reclamações que, após análise, há constatação de

descumprimento, por parte do Município de Lavínia, de legislações e normativos de
órgãos reguladores ou de cláusula contratual firmada entre partes, instituição e
munícipes:
•

Procedente solucionada: reclamações procedentes que, após

análise e procedimentos de regularização, atendem as necessidades
do manifestante;
•

Procedente não solucionada: reclamações procedentes que, após

análise, não atendem as necessidades do manifestante.
Observação: as reclamações que, após análise, não são possíveis de

verificação da veracidade de suas informações, junto às unidades diretamente
envolvidas, por falta de elementos necessários para tal, bem como, as reclamações
decorrentes de falhas em procedimentos e rotinas internas, mesmo não descumprindo
qualquer norma legal, são qualificadas como procedentes.
•

Improcedente: reclamações que, após análise, não há constatação de

descumprimento, por parte do Município de Lavínia, de legislações e normativos de
órgãos reguladores ou de cláusula contratual firmada entre partes, instituição e
munícipes:
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Seção estatística
A Ouvidoria Geral, no 2° quadrimestre de 2018, registrou o total de 14

reclamações, sendo todas as reclamações respondidas no prazo de vinte dias,
conforme Lei 12.57212011, ou com prazo prorrogado, conforme a análise e resposta
do Departamento Reclamado, com um tempo médio de resposta de dez dias úteis.
Ao

todo,

foram

registradas

14

reclamações,

sendo

1 procedente

solucionada, e 1 procedente aguardando prazo (realizada em 3110812018) e as
demais improcedentes, pois não configuraram danos morais, materiais ou risco de
vida.
Quanto ao perfil dos reclamantes, todas as reclamações foram registradas por
pessoa física.
O Gráfico 6 mostra que, no 2º quadrimestre, foram registradas 28
manifestações, por diversos meios, quanto às sugestões, foram exclusivamente
através do formulário de PESQUISA DE OPINIÃO, que nesse intuito, é importante
ferramenta para avaliar e melhorar os serviços prestados pela administração pública,
atender as necessidades e grau de satisfação.
GRÁFICO 6 - RECEBIDAS
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Considerando o material disposto pela Ouvidoria Geral do Município de Lavínia,
quanto aos temas, elencam de forma sucinta, a saber:

RECLAMAÇÕES

•

Pasta Saúde: UBSF Arlindo Vidal Leme
Atendimentos:

a) Serviços de Saúde Bucal - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Foram registradas duas reclamações referentes a ética e conduta do
agente público Carlos Adelfo Gonfiantini, ocupante do cargo de

Dentista, no momento do atendimento.
Usuários:
01 menor de 12 anos acompanhado por sua genitora e;
01 mulher, portadora de fibromialgia, acompanhada de seu cônjuge.
Reclamações: atendimento grosseiro, agindo de forma estúpida .

b) Serviços de Recepção - CONFIRMAÇÃO DE HORÁRIO DE
AGENDAMENTO E CONSULTAS
Foram registradas duas reclamações referentes a horários de consultas
agendadas e atendimento da recepção.
Agentes Públicos: Jaqueline Silveira Sanches; Nair dos Anjos
Usuários: mulheres, participante de programa sobre hiperdia, com
horários agendados.
Reclamações: Demora no atendimento, tempo de espera. Informações
prestadas pelas recepcionistas.
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c) Atendimento prestado pela Diretoria (Gerente e Gestora) Diversos

Foram registradas três manifestações anônimas alegando mau
atendimento prestado por Marina Rocha dos Santos, sendo não
resolutivos. E de Paula Siriani Francisco Terçariol, por falta de acesso
pessoal, não comparecimento quando necessário dentro da UBS e
clareza no direcionamento dos problemas apresentados.
d) Serviços de Transporte -Ambulância e Eletivo

Foram registradas três reclamações. Sendo 02 quanto ao atendimento
192 para pedido de ambulância e tempo de espera.
Agente Público: não citado
Reclamação: não atendimento do número 192, 3698-1284, ausência de
motorista, demora para o atendimento no domicílio e no retorno do
hospital.
Agente Público: Jurandir Teixeira
Reclamação: grosseria no transporte de paciente em tratamento no
município de Ribeirão Preto.
e) Atendimento Domiciliar: Equipe ESF

Foi registrada uma manifestação sobre relapso de atendimento de
enfermagem para que comparecesse em domicílio, que verificasse o
quadro de saúde de idoso, desospitalizado recentemente com quadro
recidivo de pneumonia aspirativa e fratura por queda.
Agente Público: "Enfermeira Padrão" não especificada
Reclamação: Foi solicitado para que comparecesse em domicílio,
profissional de enfermagem para que verificasse o quadro de saúde de
idoso, desospitalizado recentemente com quadro de pneumonia
aspirativa e fratura por queda. A solicitação não foi atendida e foi relatado
o manifesto a próprio punho, pela cuidadora do idoso.
Relatou a cuidadora que o paciente necessitou ser internado no Hospital.
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Requisitou providência.
Caso aguardando resposta da Unidade Básica de Saúde.

•

Pasta Desenvolvimento:
Atendimento Banco do Povo Paulista
Foram registradas duas reclamações, sendo 01 anônima. Atendimento
prestado pela Agente de Crédito do Banco do Povo para realização de
financiamento no valor de R$ 15.000,00 como produtor rural
Agente Público: Maísa da Nobrega Feliciani
Reclamação: inércia no processo de pedido e liberação do empréstimo,
falta de comunicação, prejuízo ao empreendimento, lapso de 1 ano de
espera.

SUGESTÕES: (registradas pelo formulário de pesquisa de opinião)
Infra-estrutura:
a) Transito
-

Poda de

árvores em

pontos de ônibus para facilitar o

estacionamento dos mesmos no embarque e desembarque;
- Melhoria do ponto de ônibus da Escola Cel. Joaquim Franco de
Mello;
- Bolsão de Estacionamento ou sinalização similar para o entorno da
Praça Nossa Senhora Aparecida;
- Instalação de Placa Indicativa de ponto de ônibus próximo a
Lotérica;

b) Iluminação Pública:
- Poda de árvores no entorno das linhas secundárias de cabeamento
de energia elétrica;
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- Instalação de postes de iluminação em diversos pontos do
município, bairros Rafael de Biage, Wladimir Petroff, Claudio Moura
San Miguel, Santa Lúcia e Vila das Flores.
Há reclamações sobre a iluminação das Praças Lavínia A e B;
e) Saúde:

- Promover campanha de orientação e prevenção de controle de
vetores epidemiológicos pela UBS em parceria com outros órgãos
estruturados para captura e controle do surgimento de escorpiões e
focos de incidência de aracnídeos na periferia da cidade;
- Solicitação de motorista nos finais de semana e dispor de número
suficiente para mais de duas demandas em mesmo horário.

d) Frota:

- Transporte Escolar: Utilização de Vans para transporte de alunos;
- Manutenção da Frota Municipal: Solicita manutenção de Caminhão
Toco, basculante, Mercedes Benz, sendo: lanternagem, limpeza,
trem de força entre outros depreciados. Com a manutenção a frota
seria melhor aproveitada.
e) Zoonose:

- Incidência de cães no trânsito, nas imediações da Avenida Perobal
e Mário Covas Junior, e próximo a Padaria da Juliana, travessa da
linha férrea com a via de acesso. Iminência de acidentes com
motociclistas.
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CONCLUSÕES
A Ouvidoria por meio de seus canais de acesso, recebeu ao todo 28 demandas

para o 2° quadrimestre. Esse total servirá como índice de medida para os próximos
relatórios, levando em consideração sua recente implantação.
Seria recomendado ao longo do ano de 2018 providências quanto a estrutura
física e operacional. Como exemplo: sistema de registro, parametrização e avaliação
de índices das demandas, por quantitativos, prazo médio de respostas, gráficos,
filtragem por prioridades, avaliação de satisfação, entre outros.
O sistema de registro permite melhor salvaguardar informações acerca das
manifestações, tanto para o usuário como para a Ouvidoria.
Os comentários com os elogios registrados, foram 2 no total e críticas 3, todos
genéricos relacionados ao atendimento.
Conclui-se dos registros para o 2º quadrimestre, que as reclamações servirão
como ferramenta para avaliar o que pode-se ser melhorado, modificado ou
implantado. Bem como cabe o acolhimento das sugestões pertinentes quanto a
iluminação das ruas e praças, para o controle de vetores e melhoria para os pontos
de ônibus.
Fica a critério dos Departamentos envolvidos e ao Chefe do Executivo a
aplicação de advertência, se assim entender, para os agentes públicos citados nas
manifestações.

Lavínia, 12 de setembro de 2018.

qv'-\
ES PESSOA
idora
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