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1- TNTRODUQAO

A Controladoria Geral do Municipio de Vertentes-PE, apresenta o Relat6rio de

Atividades da Ouvidoria Municipal referente ao 1o semestre do exercicio de 2022, de

acordo com o Decreto Municipal n" 4112021, e em conformidade com a Lei Nacional no

t3.46012017.

Este Relat6rio vem apresentar o desempenho da Ouvidoria

do Municipio, descrevendo todas as ag6es desenvolvidas durante o periodo em refer6ncia.

Foram no total 06 manifestag$es concluidas neste primeiro semestre, todas atentamente

observadas e cuidadosamente respondidas pela ouvidoria dentro do prazo estabelecido.

2. FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA

A Ouvidoria 6 uma unidade da administragdo municipal que tem por

responsabilidade receber as manifestagdes (solicitag6es, informagdes, reclamagdes,

sugestfies, criticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos) dos cidaddos' de

instituig6es, entidades, agentes ptblicos e dos servidores municipais. As manifestagdes s6o

encaminhadas para aos departamentos e/ou secretarias respons6veis, a fim de que sejam

tomadas as medidas cabiveis. Atrav6s da sua participagdo ser6 possivel conhecer melhor

seus anseios, e assim, poder propor uma melhor qualidade de vida da populagao e melhor

oferta dos servigos Priblicos.

A Ouvidoria Municipal funciona em conjunto com o Servigo de Informag6es ao

Cidad6o-SIC, como tamb6m o Fale Conosco. Ambos subordinados d Controladoria Geral

do Municipio.

3. CANAIS DE ATENDIMENTO

Disponibilizamos alguns mecanismos para realizagdo de manifestagoes' No

momento est6o disponiveis 04 canais de atendimento, elencados abaixo:
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4- MANTFESTAqoES DA OUVIDORIA 1'SEMESTRE DO EXERCICIO Df.2022

O levantamento realizado acerca das manifestag6es de Ouvidoria recebidas no 1o

semestre do ano de 2022, totalizou em 06 demandas'

A natureza das manifestag6es totalizou em 05 solicitagOes e 01 denrincia' Tivemos

tambem por tipo de identificagdo: 03 identificadas e 03 an$nimos' As 6reas mais

direcionadas no tocante irs demandas, foram: Secretaria de Finangas - Departamento de

Tributagao; secretaria de Administragao e Saride. Todas as manifestagSes foram realizadas

atrav6s do Sistema Eletr6nico da ouvidoria, direcionadas e respondidas/concluidas

atenciosamente dentro do Prazo'

Registro em formul6rio

eletr6nico do Sistema

da Ouvidoria.

https : //transparencia. vertentes.pe.

gov.br/app/pe/vertentes/ 1 /ouvidori

a-municipal

Sistema da Ouvidoria

Eletr6nica

Registro em banco de

dados pr6prio da

Ouvidoria

Municipal/E-SIC/Fale

Conosco.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 9'7,

Centro, com hor6rio de

atendimento de segunda a sexta-

feira, das 07:00h ds 13:00h.

Registro em formul6rio

eletrOnico do Sistema

E.SIC.

https ://transparencia.vertentes.pe.

gov.br/applpe/vertentes/ 1 /e-sic

Servigo de

Informagdes ao

Cidaddo-SIC

Registro em formulario

eletr6nico do Fale

Conosco.

http : //vertentes.pe. goY. br/fale-
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5- CONSIDER."AqoES FINAIS

O Sistema de Ouvidoria Municipal implantado no final do exercicio de202l, aos

poucos vem se tornando mais uma ferramenta utilizada pela populagdo.

Cabe a Ouvidoria do Municipio, assim como preconiza a legislagdo ora

vigente, fomentar e viabilizar o controle e a participagdo social, promovendo uma

escuta ativa do cidadSo para que repercuta na melhoria da gest6o priblica

municipal.

Neste lo semestre do exercicio de2022 tivemos um total de 06 manifestagOes.

Todas encaminhadas aos respectivos departamentos e/ou secretarias respons6veis pelas

demandas e respondidas dentro do prazo estabelecido'

Buscamos proporcionar maior transpar6ncia e melhoria da gest6o, atrav6s davoz

do cidaddo. Queremos ouvi-los.

Vertentes,30 de junho de2022.

ⅣIariダイ            dOS Anios

Ouvidora Municipal
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