
RELATORIO DE GESTAO OUVIDORIA MUNICIPAL

EXERcicIO 2020

A Ouvidoria do Municipio de Palmitos/SC, mos termos do disposto no inciso 11 do art.14
da Lei Federal n°  13 .460/2017, apresenta o Relat6rio de Gestao referente as atividades realizadas
no exercicio de 2.020, em cumprimento a suas atribuie6es.

I - Manifesta¢6es recebidas

No   periodo   de   01/01/2020   a   31/12/2020,   houve    13   (treze)   manifestap6es  junto   a
Ouvidoria Municipal de Palmitos/SC, todas de forma eletr6njca, pelo site do Municipio, atraves
da Adesao ao sistema e-Ouv.

11 - Motivos de manifestap6es recebidas

NO |`il)o Assunto Situacao
01 so[icitapao Documentapao Processo Licitat6rio Conclu da
02 Comun cacao Reclamagfro em servicos em ruas da cidade Conclu da
03 Comun cacao Agradecimento servi9os prestados Conclufda
04 Comun cacao Reclamacao em Servigos em ruas da cidade Conclu da
05 Comun cacao Possivel irregularidade em documentagao de Conclu da

Servidor Ptiblico
06 Comunicagao Reclamacao     para     fiscalizacao     Decreto Concluida

Municipal com relacao ao Coronavrfus
07 Comunica9ao Reclamacao  sobre  os  servi9os  prestados  na Conclul'da

Unidade Basica de Sadde
08 Comunicapao Reclamacao sobre o Setor de Engenhar a Concluida
09 Solicitagao Informag6es sobre a Legislacao Munic pal Concluida
10 Comunicacao Reclamapao para fiscaliza€fro com rela¢aoa Concluida

lixos a c6u aberto
]1 Comunicapao Dentincia   sobre   possivel   recebimento   de Conclul'da

auxl'lio emergencial de Servidor Ptiblico
]2 Solicita9ao Informap6es sobre pagamentos a fomecedor Concluida
13 Comunicacao Reclamacao para fiscaliza95o nas academias Concluida

com relapfo ao uso de mascaras

Ill - Ani]ise dos Pontos Recorrentes

Percebe-se pela quantidade baixa de manifestac6es recebidas no pertodo, que nao se tern

parametros para estabelecer fatos que possam ser interpretados como sendo s].tuap6es recorrentes.

IV -Providencias adotadas pela Administracao Phblica

As   manifestag6es   recebidas   pela   ouvidoria   foram   encaminhadas   aos   respectivos
responsaveis,    sendo    as    mesmas    tramitadas    dentro    dos    prazos    legais    e    os    devidos
encaminhamentos e respostas retornados aos cidadaos que se manifestarem.
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Conclusao

Diante  de  todo  o  exposto.  verifica-se  que  a  Ouvidoria  se  encontra  adequadamente
estruturada e formalizada dentro da estrutura administrativa, no entanto,  sendo  urn canal  pouco
utilizado  pela populacao,  que culturalmente,  procura meios  mais diretos  e  informais  para estar
resolvendo suas quest6es junto ao governo municipal.

Palmitos SC, 24 de maxpo de 2.021
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