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Dispõe sobre o REGIMENTO INTERNO Da
OUVIDORIA do IPOJUCAPREV, previsto
no Decreto nº 11 de 22 de março de
2012.

       REGIMENTO INTERNO DA OUVIDORIA DO IPOJUCAPREV

                                               Capítulo I

                                          DA OUVIDORIA
  
Art. 1º A Ouvidoria Geral do IPOJUCAPREV tem por finalidade contribuir
para o desenvolvimento institucional, oferecendo à comunidade
previdênciaria em geral um canal de comunicação com todos os
setores desta Autarquia, recomendando e intermediando ações
corretivas ou de aproveitamento de sugestões viáveis e pertinentes. 
 
Art. 2º À Ouvidoria Geral compete: 

I. Receber e apurar a procedência de informações, reclamações e
sugestões encaminhadas por membros da sociedade em geral, através
de demanda espontânea; 

II. Analisar as informações, reclamações e sugestões recebidas,
encaminhando o resultado de sua análise aos setores administrativos
competentes; 
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III. Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes,
garantindo o caráter resolutório da demanda e mantendo o requerente
informado do processo; 

IV. Sugerir medidas de aprimoramento das atividades administrativas
em proveito da sociedade em geral e da própria Autarquia.  
 
Art. 3º A Ouvidora Geral tem plena autonomia funcional no exercício de
suas atribuições em todos os setores do IPOJUCAPREV. 

Parágrafo único. A ação da Ouvidoria Geral far-se-á sem prejuízo das
atividades específicas dos demais componentes organizacionais, os
quais, contudo, estarão convocados a prestar auxílio por ela solicitado
sempre que se fizer necessário. 
 
Art. 4º A função de Ouvidor Geral, por sua natureza sui generis, será
única no IPOJUCAPREV, podendo este, entretanto, para a agilização de
sus atribuições, sugerir ao Presidente, melhorias para instituição. 

                                                   Capítulo II

                    DO CARGO DE OUVIDOR E DE SEUS REQUISITOS
  
Art. 5º O Ouvidor Geral será designado pelo Presidente, dentre
servidores efetivos do Municipio do Ipojuca, portadores de cursos
especificos para ouvidores, que tenham pelo menos cinco anos de
efetivo exercício publico.  
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§ 1º  Estarão impedidos de exercer o cargo de Ouvidor os servidores de
cargo comissionado e servidores que não tenham curso de ouvidor.
  
§ 2º  A remuneração do Ouvidor dar-se-á conforme cargo que ocupa,
não recebendo nenhum tipo de gratificação pela função.

Art. 6º  O cargo de Ouvidor Geral exige os seguintes requisitos: 

I.    Atender às exigências do Art. 5º deste Regimento; 

II.  Possuir capacidade para assumir as funções previstas, envolvendo
responsabilidade, discrição e organização; 

III. Ter desenvoltura para se comunicar com as diretorias do
IPOJUCAPREV;

IV.  Ser sensível para compreender os problemas dos aposentados e
pensionistas e, ao mesmo tempo, as limitações do IPOJUCAPREV;

V.   Conhecer a estrutura e o funcionamento do IPOJUCAPREV, bem
como a suas Legislações. 
 
Art. 7º  O Ouvidor Geral poderá ser destituído de sua função por
iniciativa do Presidente. 
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Art. 8º  Constituem motivos para destituição do Ouvidor Geral: 
  
I.  Prática de atos que extrapolem sua competência, nos termos
estabelecidos por este Regimento; 

II.   Perda do vínculo funcional com a Instituição ou alteração do regime
de trabalho previsto no artigo 5º deste Regimento; 

III.  Conduta ética incompatível com a dignidade da função. 
 
                                               Capítulo III

            DA COMPETÊNCIA, PRERROGATIVAS E ATRIBUIÇÕES DO
CARGO DE OUVIDOR
  
Art. 9º  Ao Ouvidor compete: 
  
I.  Sugerir, às diversas instâncias do IPOJUCAPREV, medidas de
aperfeiçoamento da organização e do funcionamento da Instituição; 

II.  Elaborar e apresentar relatório anual de suas atividades ao
PRESIDENTE e a todas as diretorias da instituição.  

III.  Prestar informações e esclarecimentos ao Presidente e as
Diretorias, quando convocado para tal fim; 

IV.  Estar atento às ações do IPOJUCAPREV no seu relacionamento com
a comunidade previdênciaria e com os setores organizados da
sociedade local; 
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V.  Implementar, no contexto da avaliação institucional, pesquisa de
clima organizacional com funcionários do IPOJUCAPREV.  
  
Art. 10  O Ouvidor, no exercício de suas funções: 

I.  Será recebido, sempre que o solicitar, por todos os ocupantes de
cargos do IPOJUCAPREV, para pedir e receber explicações, orais ou por
escrito, sobre questões relacionadas a harmonia desta Autarquia;   
 
Art.11  O Ouvidor Geral age de acordo com as seguintes prerrogativas: 
  
I.  Facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário ao serviço da
Ouvidoria; 

II.  Atuar na prevenção de conflitos, preservando as dimensões legais e
legítimas do IPOJUCAPREV; 

III.  Ouvir as pessoas com cortesia e respeito, tendo o cuidado de evitar
qualquer discriminação ou pré-julgamento; 

IV.  Resguardar o sigilo das informações; 

V.  Promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a conhecida aos
vários públicos que podem ser beneficiados pelo seu trabalho. 
  
Art. 12  O Ouvidor Geral tem as seguintes atribuições: 
  
I.  Receber demandas – reclamações, sugestões, consultas ou elogios;
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II.  Encaminhar às unidades envolvidas as solicitações para que possam:
No caso de reclamações: explicar o fato, corrigi-lo ou não reconhecê-lo
como verdadeiro; 

III.  No caso de sugestões: adotá-las, estudá-las ou justificar a
impossibilidade de sua adoção; 
IV.No caso de consultas: responder às questões dos solicitantes; e 

V.  No caso de elogios: conhecer os aspectos positivos e admirados da
atividade ou do trabalho. 

VI.  Transmitir ao demandatário, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do recebimento da demanda, a posição da
unidade envolvida; 

VII.  Registrar todas as solicitações encaminhadas a Ouvidoria e as
respostas oferecidas aos usuários; 

VIII.  Encaminhar trimestralmente ou Semestrialmente ao Presidente e
as diretorias a Listagem das Demandas a Ouvidoria.  

IX.  Elaborar e divulgar relatórios trimestrais sobre a Ouvidoria Geral
para o conhecimento da comunidade em geral. 
  
§ 1º   No exercício das atribuições previstas neste artigo, o Ouvidor Geral
garantirá o sigilo sobre o nome e os dados pessoais dos demandatários. 
  
§ 2º   Dependendo da natureza do assunto, a critério do Ouvidor Geral
ou a pedido do interessado, será garantido sigilo quanto ao nome do
demandante. 
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§ 3º   As questões administrativas pendentes de decisão e as judiciais
não serão objeto de apreciação do Ouvidor Geral. 
  
                                          Capítulo IV

                                  DA DOCUMENTAÇÃO
  
Art. 13  Todas as demandas à Ouvidoria serão documentadas em ordem
cronológica, em cujo registro deve constar: 
  
I.  Nome do solicitante; 

II.  Data do recebimento da demanda; 

III.  Endereço, telefone ou e-mail do requerente; 

IV. Proveniência da demanda: aposentado, pensionista, servidor do
município ou da própria autarquia; 

V.  Tipo de demanda: reclamação, sugestão, consulta ou elogio; 

VI.  Descrever a situação apresentada; 

VII.  Forma de contato mantido: pessoal, por telefone ou por e-mail; 
resposta; 

VIII.  Data da resposta. 
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Capítulo V
 

DA DIVULGAÇÃO
 

Art. 14 A Ouvidoria divulgará, trimestralmente, no site do IPOJUCAPREV
(www.ipojucaprev.com.br) e no quadro de avisos, os dados gerais dos
serviços dos três meses antecedentes. 
  
Art. 15  A divulgação abrange os seguintes dados gerais: 
  
I.  O número total das demandas recebidas em cada mês e a soma das
demandas dos três meses; 

II. O movimento das demandas recebidas por mês, com número de
solicitações registradas de acordo com cada grupo de usuários; 

III. Os movimentos das demandas por categorias, com o número de
solicitações definidas como: Reclamações; sugestões; consultas e
elogios. 

IV.  O movimento das demandas por meio de acesso, com o número de
contatos realizados pessoalmente, através de e-mail e por telefone; 

V.  Os encaminhamentos adotados. 

http://www.ipojucaprev.com.br/
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Ipojuca, 01 de Março de 2021.
 


