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Apresentação

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Guarapari, vinculada a Controladoria Geral da

Câmara, possui o papel de ser a porta de entrada para o diálogo entre os munícipes e

seus vereadores, recepcionando por meio de seus canais, manifestações dos cidadãos

e assim colaborando para a transparência das ações e para a formação de uma

cultura que respeite os Direitos Humanos e promova a Cidadania e a Democracia

Participativa. A Ouvidoria é o canal de recebimento de solicitações, informações,

reclamações, críticas, elogios e sugestões ao Parlamento assim como outros

encaminhamentos relacionados às atribuições e competências desta entidade. O

relatório busca informar as atividades realizadas por esta Ouvidoria assim como

fomentar a transparência pública.

Em cumprimento ao art. 30 da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), a

Câmara Municipal de Guarapari apresenta seu relatório anual com dados sobre a

aplicação da referida lei no período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de

dezembro de 2018.

A Lei Federal nº 12.527/11 regulamentou o direito constitucional de acesso a

informação previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do

art. 216 da Constituição Federal.
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Modificações da nova Ouvidoria

Para o segundo semestre de 2019, a Ouvidoria da Câmara Municipal de Guarapari

passará a utilizar um novo método de trabalho para administrar e responder as

manifestações dos munícipes. O canal da Ouvidoria será totalmente reformulado para

receber solicitações, denúncias, reclamações e elogios, facilitando o diálogo da

população com a Casa de Leis. Esse novo método surge com a necessidade de

otimizar os procedimentos, tornando as atividades de cadastro, controle e resposta as

solicitações dos munícipes mais rápidas e eficazes.

A Câmara Municipal de Guarapari está trabalhando para ser tornar a mais

transparente do Estado. Por isso, o site da Casa de Leis ganhará um novo layout que vai

tornar o acesso do cidadão aos processos e informações sobre os trabalhos do

Legislativo mais dinâmico e rápido.

Entre as melhorias estão a implantação do link “Sugestões de Propostas de Leis e

Requerimentos”, que incentiva a participação popular nos trabalhos da Casa, e a

inclusão do Portal da Controladoria, onde o cidadão vai poder acessar as auditorias,

pareceres técnicos, recomendações e todo o trabalho de fiscalização realizado pelo

órgão.

O Portal da Transparência também ganhará um novo layout que disponibiliza

informações como contratos e gastos com pessoal de forma mais simplificada, rápida,

dinâmica e interativa.
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Registro de Manifestações

No período a Ouvidoria da Câmara Municipal de Guarapari registrou 33 (trinta e três)

manifestações. A Ouvidoria neste período não realizou nenhum atendimento presencial

ou telefônico, 100% das manifestações foram realizadas no Portal do Cidadão (e-Sic).

ATENDIMENTOS REALIZADOS POR MÊS:
MÊS TOTAL

JANEIRO 04

FEVEREIRO 02

MARÇO 01

ABRIL 05

MAIO 04

JUNHO 01

JULHO 02

AGOSTO 02

SETEMBRO 03

OUTUBRO 03

NOVEMBRO 03

DEZEMBRO 03
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Perfil dos solicitantes de informação

No que diz respeito à participação por gênero no período, 33% dos atendimentos foram

realizados para homens, 46% foram realizados para mulheres e 21% indefinidos,

podendo ser anônimos ou de instituições.

Os dados de distribuição geográfica das manifestações indicam que a maioria são

originários predominantemente do Estado do Espírito Santo.
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Já quanto a identificação dos solicitantes, apenas 6% dos chamados foram anônimos.
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Categoria e Espécie das Manifestações

No portal da Câmara Municipal o Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão está

disponibilizado para pessoas físicas ou jurídicas, que podem encaminhar pedidos de

acesso a qualquer informação pública produzida ou sob a guarda da Câmara

Municipal de Guarapari.

As demandas da Ouvidoria são divididas por Categoria (ASSUNTO) e Espécie (TIPO DE

CHAMADO).

Quanto a Espécie das manifestações, 45% das chamadas foram dirigidas ao canal

“Fale Conosco”, 45% dirigidas ao canal “e-SIC” e 10% ao canal “Denúncia”, conforme

discriminados nos quadros abaixo:
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CATEGORIAS DAS MANIFESTAÇÕES

(JANEIRO-DEZEMBRO/2018)

Tipo de

Chamado
Data Protocolo Assunto Tempo de resposta Status

e-SIC 13/12/2018 2018121360875 Solicitação de Informação 0 dia(s) e 01 hora(s) Concluído

e-SIC 12/12/2018 2018121225713 Processo 22 dia(s) e 05 hora(s) Concluído

e-SIC 05/12/2018 2018120553716 Solicitação de Informação 1 dia(s) e 04 hora(s) Concluído

Denúncia 28/11/2018 2018112825326 Outras denúncias 0 dia(s) e 21 hora(s) Concluído

e-SIC 28/11/2018 2018112866987 Solicitação de Informação 0 dia(s) e 23 hora(s) Concluído

Fale Conosco 07/11/2018 2018110729079 Solicitação de Serviço 5 dia(s) e 20 hora(s) Concluído

Fale Conosco 31/10/2018 2018103194663 Solicitação de Serviço 6 dia(s) e 01 hora(s) Concluído

e-SIC 19/10/2018 2018101966266 Processo 0 dia(s) e 00 hora(s) Concluído

e-SIC 08/10/2018 2018100884125 Solicitação de Informação 0 dia(s) e 13 hora(s) Concluído

Fale Conosco 19/09/2018 2018091998420 Solicitação de Serviço 5 dia(s) e 16 hora(s) Concluído

e-SIC 19/09/2018 2018091998391 ... 7 dia(s) e 03 hora(s) Concluído

Fale Conosco 18/09/2018 2018091866307 Reclamação 0 dia(s) e 04 hora(s) Concluído

e-SIC 23/08/2018 2018082397074 Processo 0 dia(s) e 00 hora(s) Concluído

Fale Conosco 16/08/2018 2018081697282 Solicitação de Serviço 1 dia(s) e 01 hora(s) Concluído

Fale Conosco 30/07/2018 2018073092567 Solicitação de Serviço 9 dia(s) e 23 hora(s) Concluído

e-SIC 12/07/2018 2018071256725 Solicitação de Informação 29 dia(s) e 01 hora(s) Concluído

e-SIC 05/06/2018 2018060523667 Pessoal 0 dia(s) e 00 hora(s) Concluído

Fale Conosco 24/05/2018 2018052463185 Solicitação de Serviço 11 dia(s) e 22 hora(s) Concluído

Fale Conosco 15/05/2018 2018051542870 Solicitação de Serviço 13 dia(s) e 21 hora(s) Concluído

Fale Conosco 10/05/2018 2018051062339 Solicitação de Serviço 4 dia(s) e 20 hora(s) Concluído

e-SIC 02/05/2018 2018050262382 Solicitação de Informação 1 dia(s) e 00 hora(s) Concluído

e-SIC 27/04/2018 2018042721035 Solicitação de Informação 5 dia(s) e 19 hora(s) Concluído

e-SIC 21/04/2018 2018042111423 Processo 2 dia(s) e 03 hora(s) Concluído

Fale Conosco 05/04/2018 2018040536096 Elogio 0 dia(s) e 18 hora(s) Concluído

Fale Conosco 05/04/2018 2018040512072 Reclamação 0 dia(s) e 22 hora(s) Concluído

Fale Conosco 04/04/2018 2018040475930 Sugestão 6 dia(s) e 23 hora(s) Concluído

Fale Conosco 12/03/2018 2018031258716 Solicitação de Serviço 1 dia(s) e 16 hora(s) Concluído

Fale Conosco 15/02/2018 2018021587075 Reclamação 19 dia(s) e 04 hora(s) Concluído

Denúncia 08/02/2018 2018020849382 Contra servidor 26 dia(s) e 03 hora(s) Concluído

e-SIC 30/01/2018 2018013025244 Processo 0 dia(s) e 00 hora(s) Concluído

e-SIC 16/01/2018 2018011612322 Solicitação de Informação 8 dia(s) e 06 hora(s) Concluído

Denúncia 13/01/2018 2018011370209 Mau uso do bem público 3 dia(s) e 09 hora(s) Concluído

Fale Conosco 08/01/2018 2018010834751 Solicitação de Serviço 0 dia(s) e 00 hora(s) Concluído
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Tempo de Resposta

O acesso à informação deve ser imediato. Se não for possível conceder o acesso

imediato, a Câmara deverá, no prazo máximo de 20 dias, apresentar respostas ao

solicitante.

O prazo para resposta poderá ser prorrogado por, no máximo, mais 10 dias, com

justificativa expressa. (Art. 11 – Lei nº 12.527/11). Cabe ressaltar que os prazos, começam

a contar no primeiro dia útil após o recebimento da solicitação, excluindo-se a o dia do

recebimento e incluindo o último dia do prazo (vigésimo dia). Caso o vigésimo dia do

prazo não seja dia útil, o prazo será transferido para o próximo dia útil.

TEMPO RESPOSTA Quantitativo %

Até 7 dias 25 75.76%

Até 15 dias 4 12.12%

Até 20 dias 1 3.03%

Até 30 dias 3 9.09%

Acima de 30 dias 0 0.00%

A Ouvidoria solucionou 100% dos atendimentos gerados em 2018, tendo nenhuma das

manifestações sem conclusão ou em andamento.
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Carta de Serviços ao Usuário

Com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à

sociedade, e em atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei 13.460/2017, que trata da

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da

Administração Pública, a Ouvidoria do Legislativo irá propor a Mesa Diretora da 18ª

Legislatura (2019-2020) a criação de comissão técnica para elaboração de estudos e

apresentação de plano de ação para publicação da Carta de Serviços ao Usuário.

A Carta de Serviços é um instrumento de gestão que reflete efetivamente o papel

social da organização ao informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela,

como acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos e os padrões de

atendimento estabelecidos.

Nela o cidadão encontra, de forma clara e precisa, os tipos de atendimentos

oferecidos pela Câmara Municipal, bem como os principais recursos e ferramentas

disponíveis para o acesso.

Dessa forma, tal ferramenta visa propiciar maior interação entre a Câmara Municipal e

os usuários de seus serviços, proporcionando uma participação mais ativa da

população, contribuindo assim, para o constante aprimoramento dos trabalhos

administrativos e legislativos disponibilizados aos munícipes, acreditando que o controle

social é o maior instrumento de mudanças no serviço público.

Esta Carta será organizada de forma sistêmica, apresentando cada serviço

acompanhado das principais informações relacionadas ao seu gozo tais como:

requisitos, formas de acesso, canais de atendimentos, previsão de atendimento, entre

outros.
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Canais de Atendimento da Ouvidoria

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Guarapari possui diferentes canais para o

atendimento das demandas dos munícipes:

e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão)

https://www.cmg.es.gov.br/e-sic

e-MAIL

ouvidoria@cmg.es.gov.br

e-OUV

https://www.cmg.es.gov.br/e-ouv

Presencial

O atendimento presencial é realizado na sede da Câmara Municipal, localizada na:

Av. Getúlio Vargas, n° 299 - Centro - Guarapari/ES.

No seguinte horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00

Telefônico

(27) 3361-1715

Carta

As correspondências podem ser enviadas para:

Av. Getúlio Vargas, n° 299 - Centro - Guarapari/ES CEP: 29.200-180

Guarapari/ES, 30 de junho de 2019.

MAURO AUGUSTO PERES DE ARAÚJO
Controlador Geral

WAGNER RUDECK STHEL COCK
Ouvidoria do Legislativo


