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A Secretaria de Gestão Pública do Município de Fernandópolis
apresenta o primeiro Relatório de Gestão da Ouvidoria Geral após a
vigência da Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, conforme
previsto nos artigos 14 e 15 da Lei n. 13.460/2017.

A Ouvidoria Pública da Prefeitura de Fernandópolis oferece ao
munícipe suporte e defesa ao munícipe em diversas situações dos serviços
oferecidos e prestados pelas secretarias e setores da prefeitura municipal.

Como ponte e ligação do cidadão à administração a Ouvidoria
também presta suporte ao Prefeito no combate à corrupção, na promoção
da moralidade, da ética e da transparência no setor público. A mesma tem
uma participação essencial no incentivo ao controle social da gestão
municipal e nas atividades de auditoria, correição e ouvidoria, além de
executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.

O objetivo do presente Relatório é prestar contas do desempenho
da Ouvidoria Pública, expondo as ações desenvolvidas e demonstrando sua
atuação junto a municipalidade e sua administração. Um dos fatores
primordiais de sua existência é contribuir para a promoção da integridade e
a melhoria dos serviços prestados pela Prefeitura de Fernandópolis.

Conforme dados armazenados no SOP (sistema de ouvidoria
pública) houve um acréscimo de 34% de ocorrências comparadas ao
mesmo período da gestão anterior. O aumento se dá devido à divulgação
dos canais de comunicação e a ampliação dos meios, conforme a
introdução do Watts App e sua divulgação.

Desde sua criação a ferramenta Watts App tem sido de grande
importância para a funcionalidade operacional da Ouvidoria, interligando
rapidamente a todos os setores e secretarias, com praticidade e garantia de
atendimento. Hoje, cerca de 30% das ocorrências neste setor são
registradas via Watts App.



ATENDIMENTOS Ouvidoria:

No total de atendimentos registrados em 2020 constatou uma queda
de 7,1% nas ocorrências comparadas com os 365 primeiros dias da
administração em 2017 e queda de 1,4% comparado ao ano de 2019.

O banco de dados do SOP revela que a Secretaria de Obras e Infra-
estrutura foi a mais requisitada pelo cidadão em 2020, totalizando 6.061
ocorrências, sendo 4.101 de iluminação pública, 1.615 de serviços gerais e
345 de Obras encaminhadas diretamente ao secretário de obras.

Em segundo lugar o setor de Fiscalização, que devido à pandemia
foi prejudicado para realização dos pedidos registrados nesta ouvidoria.

Já a Secretaria de Agricultura foi a menos solicitada pelo
munícipe, totalizando no ano apenas duas ocorrências.



Portanto, todos os registros no SOP apontam para casos
solucionados de 48,48% e 51,52 ainda se encontram em movimentação.
Deste porcentual de movimentação em aberto no ano de 2020 se dá por
dois motivos, a precariedade humana devido à pandemia e a necessidade de
manter ocorrências abertas para acompanhamento, mesmo que esteja em
andamento e ou encerradas. Vale salientar que destas ocorrências centenas
delas encontra-se encerradas, mas abertas no sistema para possíveis
levantamentos e questionamentos dos solicitantes.



Com o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão e
agilizar a comunicação com os setores da administração a
Ouvidoria Pública Municipal disponibiliza atendimento com
funcionário exclusivo para registros através do Watts App.

Assim este canal permite interação instantânea e agrega
imagens ao sistema que facilita a identificação de ocorrências por
parte dos setores e secretarias, identificando e agilizando solução
correta.


