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Período analisado:
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Canais de entrada:
carta, e-mail, Fala.BR, presencial, redes sociais
(mensagem direta em página oficial da Prefeitura de
Vinhedo no Facebook e no perfil oficial no Instagram) e
telefone.

Data de fechamento do relatório:

26 de janeiro de 2022.

Normas e/ou legislações que regulam o serviço:
A Lei Federal nº 13.460/2017, a Lei Municipal nº
3.915/2019, o Decreto Municipal nº 44/2020 e a
Resolução CGM (OUV) nº 001-2020 – GC.

Este guia é de responsabilidade da Gestão Pública e Transparência, da Prefeitura de Vinhedo (SP), e foi elaborado usando design de
SlidesCarnival.
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Ouvidoria Geral do Município
Gestão Pública e Transparência
Prefeitura de Vinhedo

Caro(a) cidadã(o),

Por terem suas próprias ouvidorias, destacamos que as manifestações atreladas à Rede Municipal de Saúde, dos
segmentos de água e esgoto e as relativas à postura de integrantes da Guarda Civil Municipal são acolhidas,
respectivamente, pela Ouvidoria do Conselho Municipal de Saúde (CMS), pela ouvidoria da autarquia Saneamento Básico
Vinhedo (Sanebavi) e pela Comissão de Ouvidoria da Guarda Civil Municipal.

Assim sendo, aqui estão expostos os dados acolhidos pela Ouvidoria Geral do Município, incluindo as demandas
atreladas à Vigilância em Saúde e/ou os contatos de cidadãos que são orientados a serem formalizados nas ouvidorias
responsáveis.
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Dados gerais das manifestações

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

(quantidade de acolhimentos)

De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021
a Ouvidoria Geral do Município acolheu o
total de 3786 manifestações.

Quantidade de manifestações acolhidas (por tipo)
3199

Dentro do total acolhido 84,50% dos
registros foram de solicitação, 8,03% de
reclamação, 3,14% de denúncia, 1,80% de
elogio, 0,95 de sugestão e 1,58 de
comunicação.
304
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Dados gerais das manifestações

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

(quantidade de acolhimentos)

Das 3786 manifestações acolhidas, 97,31%
dos registros foram atendidos, 1,19%
permaneceram em atendimento¹, 0,34%
ficaram em acompanhamento² e 1,16% não
foram atendidas³.

Índice de atendimento (resolutividade)
3684

¹ Enviado às providências da equipe responsável e aguardando o 1º
atendimento dentro do prazo de 20 dias, a contar da data de registro.
² Equipe se manifestou dentro do 1º atendimento (em até 20 dias),
informando que averigua a situação ou que há, no curto prazo, uma
ação/estudo/projeto da Prefeitura em relação ao assunto. Uma
manifestação pode permanecer em acompanhamento, para resolução
a médio e/ou longo prazo, dentro do período máximo de 60 dias, a
contar da data do registro inicial.
³ Não há ação, estudo ou projeto para a resolução da manifestação no
prazo de 60 dias ou a negativa de atendimento se deu em
cumprimento da legislação vigente.
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Índice de atendimento por tipo

Ouvidoria Geral do Município

(resolutividade)

Gestão Pública e Transparência

Atendidas

Em atendimento

Em acompanhamento

Não atendidas

3140

277
24

11

24

Solicitação (3199)

13

0

14

Reclamação (304)

60

0

0

0

Comunicação (60)

34

0

0

Sugestão (36)

2

105

8

2

4

Denúncia (119)

68

0

0

0

Elogio (68)
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Manifestações por tipo de acolhimento

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

(motivos das cinco manifestações mais recorrentes)

Solicitação (84,50%)

Reclamação (8,03%)

Requerimento de adoção de providência por parte da
Administração Pública Municipal ou orientações gerais

Demonstração de insatisfação de serviço ou atendimento de
agente público da Administração Pública Municipal



Campanha de vacinação;



Contato de repartições municipais;



Normas e legislação;



Protocolo de atendimento;



Impostos e taxas.



Campanha de vacinação;



Atendimento telefônico;



Atendimento de protocolo;



Corte de mato;



Estrutura física.
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Manifestações por tipo de acolhimento

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

(motivos das cinco manifestações mais recorrentes)

Denúncia (3,14%)

Comunicação (1,58%)

Manifestação de prática de ato ilícito cuja solução
dependa da atuação de órgão da Administração Pública
Municipal e/ou órgão de controle interno ou externo

Manifestação de origem anônima e com indícios mínimos
de relevância, autoria e materialidade




Normas e legislação;
Acesso à Informação;



Normas e legislação;







Acesso à Informação;

Crime ambiental;
Perturbação do sossego público;
Código de obras.



Conduta / postura de servidor;



Outros assuntos;



Vigilância Sanitária.
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Manifestações por tipo de acolhimento

Elogio (1,80%)
Demonstração, reconhecimento ou satisfação
sobre o serviço oferecido ou atendimento de
agente público

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

(motivos das cinco manifestações mais recorrentes)

Sugestão (0,95%)
Proposição de idéia ou formulação de proposta de
aprimoramento de políticas e serviços prestados pela
Administração Pública Municipal
 Campanha de vacinação;

 Atendimento presencial;

 Normas e legislação;

 Conduta ou postura de servidor;

 Projetos;

 Campanha de vacinação;

 Estrutura urbana;

 Gestão municipal;

 Protocolo de atendimento.

 Impostos e taxas.
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Abrangência das manifestações
(motivos das cinco manifestações mais recorrentes)

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

Coletivas (70,97%)

Individuais (29,03%)

Registros que, durante o ano, tiveram mais que 120 procuras
individuais e relacionadas ao mesmo assunto

Englobaram questões que envolveram o cidadão e a Prefeitura

 Campanha de vacinação;
 Contato de repartições municipais;
 Normas e legislação;

 Protocolo de atendimento;
 Impostos e taxas.

 Concurso público;
 Alvará de funcionamento;

 Atendimento presencial;
 Atendimento telefônico;

 e-GOV.
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Abrangência das manifestações

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

Total das manifestações por abrangência X status de atendimento
3140
Atendidas

277
24

11

24

Solicitação (3199)

13

0

14

Reclamação (304)

Em atendimento

60

0

0

Em acompanhamento

0

Comunicação (60)

34

0

0

Sugestão (36)

Não atendidas

2

105

8

2

4

Denúncia (119)

68

0

0

0

Elogio (68)
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Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

Total de manifestações por canal de entrada

Canais de entrada

Presencial
Fala.BR

Das 3786 manifestações acolhidas 62,36% foram
registradas por meio das redes sociais da Prefeitura
de Vinhedo (página oficial no Facebook e perfil
oficial no Instagram), 25,22% foram registradas por
e-mail, 7,40% por telefone, 3,57% por meio do
Fala.BR. e 1,45% presencialmente.

Telefone
E-mail
Redes Sociais

55
135

280
955
2361
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Quantidade total de registros recebidos
por secretaria (em relação ao total de manifestações)

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

Secretarias
Administração
Assistência Social
Controladoria Geral
Cultura e Turismo
Educação
Esportes e Lazer
Fazenda
Fundo Social de Solidariedade
Governo
Habitação
Indústria, Comércio e Agricultura
Meio Ambiente e Urbanismo
Negócios Jurídicos
Obras
Outros assuntos
Sanebavi
Saúde
Serviços
Transportes e Defesa Social

Atendidas
110
33
11
56
95
62
276
2
176
11
44
127
31
104
84
82
1726
268
386

Em atendimento¹
0
1
0
1
1
2
9
0
0
0
0
0
1
5
0
0
3
15
7

Em acompanhamento ²
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
2
5
1

Não Atendidas³
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
8
0
4
0
0
0
16
10

Total

3684

45

13

44

*A classificação dentro de cada secretaria se dá em obediência à Lei Complementar nº 112/2011. Por terem suas próprias ouvidorias, destacamos que as manifestações atreladas à Rede
Municipal de Saúde, dos segmentos de água e esgoto e as relativas à postura de integrantes da Guarda Civil Municipal são aco lhidas, respectivamente, pela Ouvidoria do Conselho
Municipal de Saúde (CMS), pela ouvidoria da autarquia Saneamento Básico Vinhedo (Sanebavi) e pela comissão de ouvidoria da Guarda Civil Municipal. Para mais informações, clique
aqui.
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Análise

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

Dentre as 3786 manifestações registradas na Ouvidoria Geral é possível verificar que os assuntos com mais registros foram: campanha de vacinação,
contato de repartições municipais, normas e legislação, protocolo de atendimento e impostos e taxas.
Os registros sobre campanha de vacinação (1466) impactaram nos números de atendimentos registrados na Ouvidoria. Estes se deram, em sua maioria
(1427), em função da vacinação COVID-19. No início da campanha nacional, no município não havia sistema eletrônico de agendamento e, havia muitos
grupos à serem vacinados, os contatos com a Ouvidoria à esclarecimentos e orientações alavancou o número de registros. Dado o cenário vivenciado a
Ouvidoria ficou em constante contato com a equipe gestora. Foram sendo realizadas alterações na forma de atendimento até culminar com a
disponibilização do sistema eletrônico de agendamento. Após a disponibilização do agendamento eletrônico os números diminuíram, ficando apenas os
contatos para esclarecimentos de dúvidas de cunho individual. A Ouvidoria trabalhou juntamente com equipe de Comunicação às divulgações nos canais
oficiais de comunicação da Prefeitura de Vinhedo para esclarecimento das dúvidas mais recorrentes.

Na Prefeitura de Vinhedo não há uma central de solicitações de serviços e as buscas junto à Ouvidoria apresentou esse cenário: grande quantidade de
solicitações de contatos de repartições municipais. Há a necessidade latente de uma Central de Atendimento onde o cidadão possa fazer a primeira
solicitação dos serviços. Tais contatos alteraram e inflaram os números de atendimentos na Ouvidoria o que causaram alteração dos números reais de
demandas de Ouvidoria. Identificada a situação, a Ouvidoria informou à equipe gestora a necessidade de um local onde o cidadão pudesse requerer os
serviços, uma central de serviços está sendo desenvolvida, em fase de testes, e em 2022 entrará em funcionamento.
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Ouvidoria Geral do Município
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Os contatos sobre normas e legislação foram alavancados pelos decretos relacionados à COVID-19. As alterações das fases geraram buscas às orientações
e esclarecimentos. Como na campanha de vacinação, a Ouvidoria trabalhou junto ao departamento de Comunicação à divulgação das informações em
todos os canais oficiais.
Em uma Escola Estadual foi desenvolvido nas aulas de Geografia o tema Cidadania e o professor deu como trabalho escolar aos alunos entrar em contato
com a Ouvidoria Geral para o registro do que entendessem que precisava ser alterado no município. A ação alterou todo o trabalho dentro da Ouvidoria,
dado o número expressivo de contatos. Numa ação educativa, a Ouvidoria encaminhou à cada aluno o protocolo de atendimento à manifestação indicada
e qual a função da Ouvidoria dentro da administração municipal.
Em função da suspensão dos atendimentos presenciais as buscas sobre impostos e taxas foram elevados. No início do ano houve um número expressivo
de contatos para retirada do boleto de parcela única com desconto e para proceder com a prova de vida para obtenção de isenção de IPTU. Identificado o
crescimento dos contatos a Secretaria Municipal de Fazenda disponibilizou serviços online e suspendeu a prova de vida aos isentos de IPTU.
Com a atualização do site do município, o desenvolvimento e disponibilização das Cartas de Serviços, a central de solicitação de serviços e a diminuição
das demandas relacionadas aos desdobramentos do enfrentamento a COVID-19, para o exercício de 2022 as demandas de pedidos primários devem
diminuir e os trabalhos da Ouvidoria serão dedicados às demandas legítimas de Ouvidoria.
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Carta de serviços:
Ouvidoria Geral do Município

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

O que é a Ouvidoria Geral do Município?
A Ouvidoria Geral do Município integra a Gestão Pública e Transparência, conforme disposto no Artigo 65, seção III, da Lei Complementar nº 112/2011. Segue a
Lei Municipal nº 3.915/2019, com seus fluxos atualizados e definidos por meio do Decreto Municipal nº44/2020 e da Resolução CGM (OUV) nº 001-2020 – GC.
Acolhe as manifestações dos cidadãos – tais como comunicação, denúncia, elogio, solicitação, reclamação, sugestão e simplifique – procedendo com registro,
encaminhamento aos setores responsáveis; na cobrança dos posicionamentos e devolutivas ao cidadão, visando o aprimoramento do processo de prestação de
serviço pelo Poder Público Municipal e ao fomento, criação, otimização ou revisão de políticas públicas ao usuário de serviços públicos municipais.
Também faz a orientação e o atendimento de munícipes pela Lei de Acesso à Informação, conforme Lei Federal nº 12.527/2011, Decreto Municipal nº 150/2013 e
Decreto Municipal nº 270/2018.

Como fazer o contato com a Ouvidoria Geral do Município?
De segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, atende presencialmente no paço municipal (Rua Humberto Pescarini, nº 330, Centro), nos números de telefone (19)
3826-7577 ou 3826-7868, por carta, endereçada à Ouvidoria Geral do Município (Rua Humberto Pescarini, nº 330, Centro, Vinhedo, CEP: 13280-085); por e-mail
(ouvidoria@vinhedo.sp.gov.br), pelas redes sociais, exclusivamente por mensagem direta na página oficial da Prefeitura de Vinhedo, no Facebook, ou em seu perfil
oficial no Instagram; e por meio do sistema Fala.BR.
Denúncias são recebidas, exclusivamente, por escrito: por carta, por e-mail, por formulário de atendimento presencial, pelas redes sociais e sistema Fala.BR. A
Ouvidoria Geral do Município não faz o acolhimento de denúncias por telefone.
Ressalta-se que não há aplicativo autorizado ao registro de manifestações à Ouvidoria Geral do Município, da Prefeitura de Vinhedo.

Outras ouvidorias

Ouvidoria Geral do Município

Parceiras da Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

São ouvidorias com estrutura autônoma e que trabalham, dentro da Rede Municipal de Ouvidorias de Vinhedo (RMOV), em
parceria com a Ouvidoria Geral do Município no atendimento do cidadão:

Ouvidoria da Guarda Civil Municipal

Sanebavi (água e esgoto)

Ouvidoria do Conselho Municipal de Saúde

Responsável pelo acolhimento de
manifestações relativas à postura de
guardas civis municipais

Responsável pelo acolhimento de
manifestações relativas à rede de água e de
esgoto

Responsável pelo acolhimento de manifestações
relativas à Rede Municipal de Saúde

Endereço: Rua Humberto Pescarini, nº 330,
Centro

Endereço: Rua Riachuelo, nº 249, Vila Planalto

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº
839, Nova Vinhedo

Telefone: (19) 3826-8462

Telefone: (19) 3886-5333

E-mail: ouvidoria@sanebavi.com.br

E-mail: conselho.saude@vinhedo.sp.gov.br

Horário de atendimento: de segunda a sextafeira, das 9 às 16 horas

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8 às 16 horas

Telefone: (19) 3826-7577
E-mail: ouvidoria.guarda@vinhedo.sp.gov.br
Horário de atendimento: de segunda a sextafeira, das 8 às 16h30 horas

Lembrete: nesse relatório mensal constam as manifestações que tiveram como entrada a Ouvidoria Geral do Município, exclusivamente. Os relatórios
individualizados dos atendimentos diretos são divulgados pelas próprias ouvidorias especiais. ‘Para mais informações, clique em cima do nome da ouvidoria
de interesse.

Ouvidoria Geral do Município

Gestão Pública e Transparência

Agradecemos a
atenção

