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Apresentação 

A Ouvidoria é um serviço institucional, onde os Servidores Públicos Municipais 

ativos, inativos, pensionistas e demais cidadãos, podem esclarecer dúvidas, 

fazer denúncias, reclamações, elogios, solicitações e sugestões sobre as 

atividades desenvolvidas pelo RPPS do Município de São Manuel-IPREM-SM, 

com o objetivo de dar efetividade, aprimorar os serviços ofertados, em 

atendimento às especificações da Lei de Acesso à Informação, Lei Federal 

12.527/2011, e demais disposições legais nos aspectos da Transparência 

Pública. Salientamos que as manifestações são analisadas respeitando o prazo 

legal. A servidora responsável pela Ouvidoria no período de janeiro a março de 

2021 foi a Agente Administrativo do Instituto, Simone Aparecida Lourenço. Os 

canais para registro das manifestações são os seguintes: 

• E-mail InstitucionaldaOuvidoria:oLlvidoria@ipremsm.col11.br 

• Formulário de contato disponível no site do Instituto: 

http://ipremsm.com.br/site/ouvidoria/ 
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1. ATIVIDADES REALIZADAS 

1.1- Estruturação 

Com a finalidade de implantar a Ouvido ria do Instituto de Previdência Municipal 

de São Manuel - IPREM-SM, instituiu-se uma área no sítio eletrônico 

institucional, no qual é possível preencher um formulário, informando o assunto 

(para um melhor direcionamento do caso) e em seguida a mensagem. Além do 

mais, é disponibilizado o endereço de e-mail, caso o cidadão deseje enviar sua 

dúvida por meio do correio eletrônico. 

1.2- Gestão Administrativa 

Com o intuito de consolidar a Ouvidoria como ente colaborativo da Gestão 

Administrativa, visando à melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos 

prestados pelo IPREM-SM, adotaram-se as seguintes ações: 

Ações Estratégicas 

Ampliação dos canais de atendimento ao público, que antes era prestado por meio de 
telefone ou de forma presencial. 

,./ Página da Ouvidoria no sítio eletrônico 
,./ Adoção de E-mail exclusivo para a Ouvidoria 

Conscientização dos funcionários do Instituto com o intuito de ressaltar suas 
responsabilidades enquanto agentes públicos, a fim de serem compromissados com 
o pleno atendimento dos cidadãos que buscam os serviços do IPREM-SM. 

Gestão administrativa: 

,./ Resolutividade, além de encaminhamento correto das dúvidas, reclamações 
e/ou sugestões recebidas pelo endereço eletrônico institucional e pelo site do 
instituto aos setores demandados. 

Aproveitamento de manifestações para melhoria do atendimento. 
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1.3- Demandas administradas pela Ouvidoria no período 

Tipo de Recebidas Finalizadas Em Arquivadas Manifestação andamento 

Dúvidas e 12 12 Solicitações - - 

Eloqios - - - - 
Reclamações - - - - 
Denúncias - - - - 
Sugestões - - - - 

Tipo de Manifestação 
14 

12 

8 

10 

6 .- 

4 

2 

o 
Recebidas Finalizadas Em andamento Arquivadas 

- Dúvidas e Solicitações _ Elogios _ Reclamações Denúncias _ Sugestões 

1.3.1- Assuntos mais recorrentes nas manifestações 

De um total de 12 manifestações pertinentes ao RPPS do Município de São 

Manuel-IPREM-SM, por meio da Ouvidoria, no período de 01 de janeiro de 2021 

a 31 de março de 2021, foram 8 solicitações referentes ao Informe de 

Rendimento - Calendário base 2020,2 dúvidas referentes aos documentos para 

dar entrada no Processo de Aposentadoria, 1 solicitação sobre a Legislação do 

Instituto e 1 solicitação de alteração no N° da Conta Bancária. 
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2. CONCLUSÃO 

Considerando o atual cenário, em que ainda estamos enfrentando a Pandemia 

da Covid-19, a Ouvidoria mostrou-se uma ótima ferramenta de participação ativa 

e democrática, ampliando as formas de atendimento das demandas, garantindo 

regularidade dos prazos, bem como a melhoria na relação com nossos 

Aposentados, Pensionistas e Servidores. 

São Manuel, 31 de março de 2021. 

l;:;'~~~ço 
Responsável pela Ouvido ria 


