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APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual da Ouvidoria Geral é um meio de divulgação das principais ações realizadas pelo
setor, e tem como objetivo dar transparência aos seus resultados. Os dados informados foram coletados a
partir do sistema utilizado no tratamento das demandas apresentadas durante o ano, e a sua publicação
observou a política de sigilo e de confidencialidade.
Dessa forma, apresentamos o Relatório de Atividades da Ouvidoria do Município de Pederneiras,
referente ao ano de 2021.
A Ouvidoria Geral do Município de Pederneiras tem se empenhado não só em atender as
manifestações do cidadão/usuário, mas em auxiliar os gestores do Município para que aprimorem sua
atuação.
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I – ORGANIZAÇÃO

A Ouvidoria Municipal foi criada pela Lei Complementar nº 3.063, de 29 de maio de 2013 que
estabeleceu os procedimentos relativos às atividades de Ouvidoria no âmbito do órgão, com o intuito de
propiciar ao cidadão um instrumento de defesa de seus direitos, por meio de um canal direto de
comunicação com o núcleo gestor. Dessa forma, procura também aumentar o controle social das atividades
desenvolvidas pelo instituto, a fim de subsidiar o processo de avaliação de desempenho e o cumprimento
de sua missão.
Nesse diapasão, a Ouvidoria busca integrar e responsabilizar suas unidades de gestão ante seus
públicos-alvo, estimulando-as na busca permanente de eficiência, eficácia e efetividade de seus produtos e
serviços, transformando-se, assim, em ferramenta de melhoria de gestão.
Por fim, é indispensável velar pela prática de condutas técnicas e profissionais orientadas pelos
princípios da ética no serviço público, assim como evitar atos ou omissões que causem danos ou ameaças
ao patrimônio público.
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II – ATIVIDADES DA OUVIDORIA

O Art. 12. À Ouvidoria Municipal compete, na sua área de atribuições e competências, respeitadas
as diretrizes fixadas pelo Chefe de Gabinete, desempenhar as seguintes atividades:
I. Receber, identificar e apurar abusos, omissões, injustiças, morosidade, descaso, desídia da administração
municipal, cometidos contra cidadãos, entidades públicas ou privadas, propondo, para tanto, as medidas
cabíveis pertinentes para sua imediata correção, bem como encaminhar os fatos e conclusões à
Procuradoria Geral do Município, para que seja instaurado o procedimento administrativo adequado a
apuração de eventuais falhas e ilícitos funcionais;
II. Receber, encaminhar e apurar reclamações, demandas e queixas da população sobre a gestão pública
municipal, recomendando as medidas cabíveis e zelando pelo seu cumprimento;
III. Manter o registro e o arquivamento das reclamações recebidas e das respostas enviadas aos
reclamantes, dentro dos prazos fixados na legislação;
IV. Desempenhar outras atividades afins.
Mesmo não tendo uma lei municipal que regulamente, a Ouvidoria tem como base o Decreto
Estadual nº 44.074, de 1º de julho de 1999 que regulamenta a composição e estabelece competência das
Ouvidorias de Serviços Públicos, instituídas pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, que dispõe sobre a
proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado de São Paulo.
O presente relatório tem por finalidade cumprir o Art. 2º, § 1º – O Ouvidor apresentará relatórios
semestrais ao dirigente do órgão em que atua, sem prejuízo dos relatórios parciais que se fizerem
necessários. E também o cumprimento das exigências contidas no Art. 15, da Lei nº 13.460, de 26 de
Junho de 2017.
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II.I – DETALHAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES E MEIOS DE RECEBIMENTOS

Nas tabelas 1 e 2 abaixo constatamos que no período de 01 de Janeiro de 2021 à 31 de
Dezembro de 2021 a Ouvidoria do Município recebeu 1.540 manifestações, sendo que 614 foram
reclamações, 540 foram pedidos de serviço, 355 denúncias, 10 foram pedidos de informação, 14 elogios e
07 sugestões.

Tabela 1
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Tabela 2

9 de 36

Pela tabela 3 é possível identificar quais os meses que tiveram os maiores atendimentos, e quais os meses que tiveram as maiores
modalidades. O mês de Janeiro foi o que mais apresentou atendimentos no período, perfazendo um total de 221. Contabilizou também as maiores
manifestações de reclamações total de 86 e serviços com 79 demandas se equiparando com Março. As Denúncias foram feitas com maior
intensidade neste mesmo mês, com um total de 70 demandas. Em relação aos pedidos de Informação recebidos, os meses com maior incidência
foram Março e Setembro com 2 cada. Por fim, nos meses de Janeiro, Julho e Agosto obtivemos o maior número de elogios, 3 em cada.
Tabela 3
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Dos 1.540 atendimentos, 92,92% foram realizados direto pela Ouvidoria, ou seja, 1.431 demandas conforme aponta a Tabela 4. Sendo que 1.224 demandas
foram realizadas por telefone, o que representa 79,48%; seguido do presencial com 150 demandas representando 9,74%; internet com 113 demandas, o que
representa 7,34% dos atendimentos, e-mail com 49 demandas, ou seja, 3,18%; por último e menos utilizado foi o interno com 4 demandas totalizando 0,26%. O meio de
recebimento por carta não foi utilizado no período.

Tabela 4
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Na tabela 5 constatamos que dos 1.540 atendimentos, 109 foram feitos através do Fala Cidadão, que está disponível no site da Prefeitura, ou seja, 7,08% do total de
atendimentos deste ano de 2021.
Tabela 5
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III – BAIRROS ATENDIDOS

Através da Ouvidoria Municipal pode ser feito um levantamento dos bairros que mais utilizaram do canal direto com a Gestão Municipal, conforme
apresentamos na Tabela 6. A estatística de atendimento é feita com base nas informações de demandas que precisam de local e referência para a
execução de serviço ou fiscalização, no total dos 1.540 atendimentos, somente 1.005 fazem parte da estatística de atendimento, e através desta tabela foi
possível notar que o maior número de demanda durante o ano de 2021 foi proveniente do Centro, com um total de 153 representando 15,22%, Michel
Neme com 52, ou seja, 5,17% das demandas, Parque da Colina com 51, sendo 5,07% e Cidade Nova com 4,88%, contabilizando 49 manifestações.

Tabela 6 (Tabela ampliada abaixo)
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IV – ATENDIMENTO POR ÓRGÃO DE RESPONSABILIDADE
Na tabela 8, é possível analisar quais foram as secretarias que mais receberam demandas por parte da ouvidoria, durante o ano de 2021.
Notamos, que o maior número de demanda durante esse ano, foi para a Secretaria de Operações Urbanas, somando 380 demandas, que representa
24,68 % do total. Logo após, temos o Departamento de Fiscalização com 338 demandas ao todo, ou seja, 21,95 %. E em terceiro lugar está a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente com 326 demandas, atingindo 21,17 % do total.

Tabela 8
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V – ASSUNTOS ABORDADOS
Para o bom funcionamento dos serviços públicos é preciso definir as prioridades a serem atendidas, prioridade essa que foi possível diagnosticar
graças às demandas que foram feitas pelos cidadãos através da ouvidoria. Com isso é possível traçar um mapa sobre o que podemos chamar de
prioridade de governo para o próximo ano. Entretanto, não pode ser descartada a necessidade de melhoria de serviços que foram menos solicitados.
Através da tabela 9, conseguimos verificar todos os assuntos abordados durante o ano de 2021.

Tabela 9
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Conforme informações relacionadas nas Tabela 9 e 10, é possível notar que no ano de 2021, houve um maior interesse por parte da população em relação aos
terrenos particulares com mato alto, perfazendo um total de 153 demandas. Uma vez que o mato alto e acumulo de lixos podem nos levar ao contato de várias doenças como
a Dengue, através do mosquito Aedes Aegypti. E também ser o criadouro de insetos e animais peçonhentos, como escorpiões e cobras. Além do perigo que pode ocasionar,
por servir de esconderijos de drogas e objetos roubados, causando insegurança aos moradores próximos ao local. Diante do exposto a Prefeitura vem realizando
continuamente a Fiscalização destes terrenos, notificando e orientando os munícipes através das Mídias (Site e Rede Social) sobre a importância da limpeza dos terrenos para
prevenção de doenças e melhora na saúde da população. Alertando também sobre as possíveis punições, caso o prazo não seja cumprido, como a aplicação de multa ao
proprietário.
Decorrente da Pandemia do Coronavírus o número de denúncias de estabelecimentos que não estavam respeitando o horário de funcionamento e medidas
sanitárias foi alta, e por este motivo o assunto Fiscalização de Empresa/Comércio encontra-se em destaque com 134 demandas, ocupando o segundo lugar. Para
atendimento das denúncias, a Prefeitura Municipal de Pederneiras intensificou a fiscalização nos estabelecimentos, contando também com o apoio da Polícia Militar.
Sempre orientando, comerciantes e munícipes, sobre a importância do distanciamento social principalmente em filas e locais fechados, utilização de máscaras e uso de
álcool gel.
Neste ano foi significativo também o número de insatisfações em relação ao abandono de animais, onde foram registradas 70 demandas. Diante deste cenário
estão sendo realizadas campanhas para arrecadação de ração (Drive-Thru) e também feiras de adoção promovidas pelas Cuidadoras de Animais de Pederneiras com apoio
da Prefeitura Municipal. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem realizando também um trabalho de divulgação dos animais do Canil Municipal no site e redes
sociais, afim de incentivar este ato.
Em relação a coleta de lixo que ocupa o quarto lugar desta lista, a Secretaria Municipal de Operações Urbanas vem realizando alterações nos horários e reuniões
frequentes com os coletores para minimizar as possíveis falhas no serviço e trabalhar melhor os locais onde há maior número de queixas.
Os demais assuntos abordados nesta listagem também estão sendo trabalhados pelos órgãos responsáveis, afim de melhorar a prestação de serviços à
população.
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Na tabela 10 identificamos os assuntos destaques durante o ano de 2021, e o percentual do que ele representa, considerando o total de 1.540 demandas
registradas no período. Conforme já mencionado anteriormente, os maiores registros realizados pela ouvidoria foram: Terreno Particular com Mato/Entulho com 152
demandas, Fiscalização de Empresa/Comércio com 134, Animal Abandonado com 70 e Coleta de lixo com 67 demandas.

Tabela 10 (Tabela ampliada abaixo)
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Em meio a tantas solicitações de serviços, reclamações e denúncias, vale ressaltar que a Ouvidoria recebeu 14 elogios durante o ano de 2021, conforme a tabela 11.
Tabela 11

A Secretaria de Saúde recebeu 7 elogios, cinco referente ao atendimento prestado no Centro de Especialidades e Diagnósticos - CED, um
referente a Santa Casa e outro em relação ao Transporte de Pacientes. A Secretaria de Operações Urbanas recebeu 2 elogios, sendo um referente à
limpeza das vias públicas e outro sobre Manutenção de Praça. A Secretaria de Meio Ambiente recebeu um agradecimento em relação ao atendimento
prestado pelas Veterinárias na Clínica Municipal. O PAT também foi elogiado pelo auxílio prestado durante o atendimento. Já a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e a Vigilância Sanitária foram elogiadas pela agilidade no serviço prestado. Por fim, a Coordenadoria de Fiscalização recebeu
um agradecimento em relação à intervenção e fiscalização de um evento realizado durante a pandemia do coronavírus.
Vale lembrar que a maioria das pessoas associam a Ouvidoria apenas como canal de reclamação, porém, também é um canal de diálogo entre o
cidadão e a Administração Pública, sendo a mesma responsável também por receber e encaminhar os elogios sobre os serviços prestados pelo Órgão
Público.
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VI – COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS ENTRE DOIS EXERCÍCIOS
Com o sistema usado pela Ouvidoria de Pederneiras, é possível fazer um comparativo de atendimento entre o ano de 2020 e o ano de 2021.
A tabela 12 apresenta esse comparativo, onde foi possível notar que durante o ano de 2020 foram realizados 1542 atendimentos, enquanto no
ano de 2021, foram realizados 1.540, mantendo um equilíbrio entre os exercícios. Isso demostra que a população de Pederneiras continua ajudando o
município, entrando em contato com a Ouvidoria, e contribuindo assim, para que a Prefeitura possa aprimorar e agilizar os seus serviços.
Tabela 12
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VII – DENÚNCIA ANÔNIMA

A Ouvidoria Municipal vem recebendo várias denúncias anônimas referente à diversos
assuntos, e algumas delas está relacionada à funcionários.
Por esse motivo, esclarecemos o que segue:
O processo administrativo é destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração
praticada no exercício de suas funções ou relacionada com as atribuições do seu cargo. Dessa forma,
para que seja possível a abertura do procedimento, é necessário que a Administração possua
conhecimento de irregularidade envolvendo o servidor.
Existem diversas formas pelas quais a Administração pode tomar ciência dessas situações,
podendo ser por meio de denúncia, representação funcional, notícias veiculadas na mídia e
representações oficiais por outros órgãos públicos, entre outros.
A denúncia, um dos principais meios de comunicação, deve observar alguns requisitos
para que seja aceita. Conforme disciplinado no artigo 144, da Lei 8.112/90, é necessário que a
denúncia sobre irregularidades contenha a identificação e o endereço do denunciante, devendo ser
formulada por escrito e ter sua autenticidade confirmada. Caso os fatos relatados na denúncia não
configurem evidente irregularidade, o parágrafo único do referido artigo prevê a possibilidade do seu
arquivamento sumário.
O artigo 144, da Lei 8.112/90, está em consonância com o inciso IV do artigo 5º da
Constituição Federal, o qual veda o anonimato. Segundo o ministro Celso de Mello, esta vedação tem
a finalidade de “Permitir que o autor do escrito ou da publicação possa expor-se às consequências
jurídicas derivadas de seu comportamento abusivo”.
Por outro lado, constitui poder-dever da autoridade administrativa o de apurar eventuais
irregularidades que cheguem ao seu conhecimento e que noticiem suposta irregularidade envolvendo
agente público, conforme dispõe o artigo 143, da Lei 8.112/90.
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VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A constituição e consolidação da Ouvidoria Municipal só foi possível dada a autonomia dos
trabalhos do ouvidor e a aderência dos servidores e colaboradores aos seus trabalhos.
A Ouvidoria do Município possui elevada efetividade por ter conduzido seus trabalhos de
forma flexível e ágil, ancorando suas ações na equidade social, atendo-se aos princípios da
moralidade, e da economicidade, ou seja, guiada por valores constitucionais norteadores da
administração pública.
A Ouvidoria Municipal trabalhou intensamente para o bom funcionamento dos serviços
públicos, por meio de atendimento ao munícipe e em parceria com as secretarias, com a finalidade de
suprir as necessidades e principalmente, sanar grande parte dos problemas que ocorreram durante o
ano, sempre respeitando e cumprindo a Lei Complementar nº 3.063, de 29 de maio de 2013.
Outro ponto fundamental da Ouvidoria Municipal, foi trabalhar com a Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência que são os pilares da Administração Pública.
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