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APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual da Ouvidoria é um meio de divulgação das principais ações
realizadas pelos setores, e tem como objetivo dar transparência aos seus
resultados, bem como dar cumprimento ao art. 14, II da Lei Federal 13.460. 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 Anual da
Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Palhoça referente ao ano de 2018.

OUVIDORIA

A Ouvidoria no Município de Palhoça foi criada no ano de 2005, através da Lei
Complementar nº 025, de 14 de fevereiro de 2005, quando vinculada diretamente
à Secretaria Municipal de Governo (art. 33, IV, alterado pela Lei Complementar nº
028, de 30 de junho de 2005).
Em 2008, o canal de comunicação foi extinto através do Decreto nº 793, de 01 de
agosto de 2008 (art. 3º, inciso III, alínea “a”).
Em 2011, retornou a ser instituída no Município de Palhoça, através da Lei
Complementar nº 102, de 06 de abril de 2011.
Em 2013, voltou a pertencer à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Governo, nos termos da Lei Complementar nº 149, de 26 de novembro de 2013.
Já a partir do ano de 2016, a Ouvidoria passou a ser vinculada diretamente ao
Gabinete do Prefeito Municipal, de acordo com a Lei Complementar nº 235, de 22
de dezembro de 2016.
Vale salientar que desde o ano de 2015, o Município de Palhoça utiliza sistema
informatizado para cadastro e resolução de demandas, na mesma oportunidade
em que foi instituído o Memorando Eletrônico.

1. Canais de Atendimento

1Doc – A plataforma adotada pela Prefeitura Municipal de Palhoça oferece total
transparência e eficiência no atendimento ao cidadão. Contribuintes registram
solicitações, denúncias, reclamações, sugestões e elogios diretamente pelo site da
Prefeitura, e podem optar, também, pelo registro através do telefone ou em
atendimento presencial.
As demandas são organizadas internamente e entregues ao setor de atribuição. O
cidadão recebe uma cópia do atendimento, e todas as atualizações são
automaticamente enviadas via e-mail e/ou SMS para acompanhamento desde o
registro até a resolução.

FORMAS DE ATENDIMENTO
Presencial
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280, Passa Vinte – Palhoça – CEP 88132-256
Gabinete do Prefeito - 2º Andar
Sala da Ouvidoria
Horário
De segunda a sexta, das 13h às 19h
Telefone
(48) 3220-0300
Opção 07
Site
https://palhoca.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=3

2. Relatórios
2.1 Por assunto

2.2 Por setor

2.3 Por identificação

2.4 Por prioridade

2.5 Por finalidade

2.6 Por entrada

3. Resolutividade

Total de demandas respondidas em 2018: 1.750

4. Análise e Conclusão

A Ouvidoria é o elo que busca estabelecer, por meio de seus procedimentos, a
comunicação eficiente entre o cidadão, o público interno e a instituição. Atua como
um espaço de diálogo com escuta qualificada, legitimando o canal onde o cidadão tem
voz e é ouvido, fortalecendo a relação entre o cidadão e a prefeitura, a fim de
promover a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade e o aprimoramento de
rotinas e processos de trabalho.
Depois de avaliados todos os dados, relacionando dificultadores, do ponto de vista das
expectativas externas, com o objetivo de reflexão institucional e possíveis melhorias da
gestão dos serviços e da comunicação com a sociedade, observou-se que, de modo
geral, a gestão carece, para aumentar a qualidade da sua interação com a sociedade,
que todos os setores comuniquem à Ouvidoria, tempestivamente, deliberações e
notícias sobre as ações em andamento, a fim de que possam ser divulgadas aos
cidadãos com agilidade e coerência.
Por fim, considerando o índice de resolutividade de 57,37% e os 31,20% parcialmente
resolvidos (aqueles devidamente respondidos, porém com prazo de resolução
estendido por conta do teor da demanda, exemplo: pavimentação de rua), visamos o
aprimoramento deste serviço para promover uma relação mais próxima entre a
Ouvidoria e os demais setores. Optamos por um engajamento através de reuniões,
frisando sempre a importância do canal de atendimento como forte instrumento de
participação social. Compreender que por meio das demandas que recebemos, sejam
elas reclamações, denúncias ou até mesmo sugestões, é uma forma de aprimoramento
dos desenhos de fluxos de trabalho, onde se torna possível melhorar o resultado da
gestão pública.

