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1 INTRODUÇÃO 

Este diagnóstico foi realizado com o objetivo de ser uma ferramenta de gestão que              

permita uma visão geral da prestação dos serviços públicos municipais capilarizados no            

contexto das manifestações recebidas por meio da Ouvidoria Geral do Município de            

Contagem (OGM) no ano de 2016. 

Têm por objetivo apresentar informações consolidadas sobre problemas,        

irregularidades pontuais ou recorrentes na cidade, bem como propostas de solução e            

elogios a serviços e servidores apresentados pelos usuários dos serviços públicos do            

município, bem como o sistema de gestão da OGM. 

A construção desse documento vai ao encontro da missão da Controladoria Geral            

do Município que é contribuir para com o aprimoramento da gestão pública, buscando a              

excelência na prestação de serviço, por meio das ações de auditoria, corregedoria,            

ouvidoria, promoção da participação e do controle social, transparência e acesso à            

informação, prevenção e combate à corrupção, garantindo o cumprimento da missão           

constitucional em benefício da sociedade. Poderá também auxiliar os gestores municipais           

na aplicação e construção de políticas públicas, a partir da análise de programas, projetos              

e serviços alvo de manifestações, avaliação da efetividade das ações, providência de            

alterações e ajustes. 

A apresentação do diagnóstico é meta pactuada no Acordo de Resultados da            

Controladoria Geral do Município (CGM), à qual a Ouvidoria Geral do Município é             

vinculada, celebrado com o Chefe do Executivo Municipal para o exercício de 2016, bem              

como o consolidado no Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Município. 

O relatório utiliza como fonte de informações a base de dados do sistema web de               

gestão da OGM, a partir da análise dos relatórios gerados pelo sistema. Não tem a               

pretensão de ser uma pesquisa de satisfação ou contemplar todos os problemas do             

município, mas de utilizar de maneira estratégica e transparente as informações que            

chegam voluntariamente a OGM, através das manifestações. 

Este diagnóstico não inclui análises de dados referentes a manifestações ligadas a            

temas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de            

 



  

Assistência Médica e de Urgência de Contagem, pois essas possuem ouvidoria própria,            

denominada Ouvidoria da Saúde ou do SUS. As manifestações relativas à saúde            

recebidas pelo sistema são diretamente encaminhadas a Ouvidoria da Saúde para           

tratamento e resposta ao demandante. Os manifestantes são informados dos contatos           

corretos para acompanhar o tratamento na ouvidoria específica. 

A Ouvidoria Geral do Município recebe manifestações pessoalmente e         

principalmente pelo sistema web de gestão, implantado em 2015. Todas as manifestações            

recebidas são cadastradas e tratadas através deste sistema, identificadas por um número            

de protocolo próprio da Ouvidoria Geral, cujo tratamento pode ser acompanhado on-line,            

pelo demandante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS MANIFESTAÇÕES 2016 

 

Ano 
Manifestações % 

Encerradas no ano Recebidas Encerradas 
2013 1.213 1.213 100,00% 
2014 1.248 1.248 100,00% 
2015 1.718 1.623 94,47% 
2016 1.268 1.084 85,49% 
Total 5.447 5.168 94,88% 

 

Como podemos ver no quadro acima, todas as manifestações recebidas em 2013            

e 2014 foram encerradas. Em 2015 temos menos de 10% das manifestações ainda sem              

resposta. Algumas referem-se a denúncias e que por serem apuradas através de            

Processo Administrativo levam um pouco mais de tempo até sua conclusão e            

encerramento. As demais, ainda não tiveram resposta da secretaria/órgão repassada          

para a OGM. 

A implantação do sistema web de gestão em 2015 possibilita que o próprio             

cidadão cadastre e acompanhe as manifestações on-line, anexando fotos, vídeos e           

documentos, caso seja necessário. Através do sistema a OGM tem buscado consolidar o             

acompanhamento junto às secretarias o que tem gerado ganhos significativos para a            

dinâmica geral da Ouvidoria Geral do Município.  

Como pode ser visto pelo quadro, o percentual de manifestações encerradas em            

2016 foi inferior ao de 2015. Porém há de se considerar o fato de que o total de                  

manifestações recebidas foi menor e que este diagnóstico foi fechado um mês antes do              

término do ano. É importante ressaltar ainda que muitas das manifestações recebidas            

em 2015 só foi de fato encerrada no decorrer de 2016 e que ainda constam algumas                

manifestações de 2015 que não foram encerradas, já que a secretaria responsável ainda             

não encaminhou resposta à Ouvidoria.  

 

 

 



  

Distribuição de Manifestações por Órgão e Assuntos 

As Secretarias, autarquias e fundações que receberam maior volume de          

manifestações foram aquelas que prestam maior número de serviços diretos para o            

cidadão. A exemplo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 1ª lugar em              

nosso ranking, responsável por serviços que vão desde limpeza urbana até a avaliação e              

execução de obras públicas, passando por coleta seletiva, capina, limpeza de fossa e             

fiscalização de lotes vagos particulares, entre outros. 

Pode-se dizer que quanto maior a interface da secretaria com o público, maior a              

possibilidade de receber mais manifestações. Por isso o órgão pode considerar os            

manifestantes como seus aliados, pois uma vez que o cidadão é atingido pela falta ou               

irregularidade da prestação do serviço, ele torna-se um sensor da qualidade do serviço de              

determinado órgão, auxiliando-o na melhoria da prestação do serviço. 

A Ouvidoria Geral recebe manifestações de todas as secretarias, autarquias,          

fundações e administrações regionais do município, à exceção da Secretaria de Saúde e             

FAMUC, que dispõem de ouvidoria própria. Dessa forma, os dados não fizeram parte             

deste diagnóstico, mas deverão ser divulgados e analisados pela própria Secretaria. 

Visualização gráfica dos Órgãos que mais receberam manifestações em 2016

 
 

Ressaltamos que os órgãos que receberam 1% ou menos de manifestações na 

OGM não foram citados no gráfico acima. 

 



  

3 ASSUNTOS MAIS RECORRENTES POR SECRETARIA / ÓRGÃO: 
A seguir temos a descrição dos principais assuntos recebidos em cada           

órgão/secretaria da Prefeitura Municipal de Contagem e uma breve explicação de cada            

assunto.  

● SEMOBS - Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebidas Percentual do 
Assunto 

SEMOBS 247 

Iluminação pública 65 26,32% 
Limpeza urbana geral 24 9,72% 
Denúncia de foco de dengue 23 9,31% 
Pavimentação asfáltica 23 9,31% 

 

• Iluminação Pública: referem-se ao não atendimento de chamados abertos pelo          

telefone 08002831225, disponibilizado pela secretaria, sobre dificuldades para falar         

no referido nº e quanto tratamento oferecido pelos atendentes. Este assunto está            

em 1º lugar no ranking de manifestações da secretaria ainda não respondidas. 

• Limpeza urbana geral: locais com acumulado de detritos e sujeiras,          

provocadores de vários tipos de doença. 

• Denúncia de foco de dengue: são as manifestações com identificação de locais            

com acúmulo de materiais e sujeiras, que contribuem para a possibilidade de            

ocorrência de focos de dengue. 

• Pavimentação asfáltica: referem-se à reclamações sobre a presença de buracos          

nas ruas do município e pavimentação desnivelada das vias. 

 

● SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebidas Percentual 
do Assunto 

SMDU 147 

Fiscalização de alvará de localização e 
funcionamento de empresas e comércio 57 38,78% 

Posturas 24 16,33% 

Fiscalização de obras particulares 12 8,16% 

 



  

 

• Fiscalização de alvará de localização e funcionamento de empresas e          

comércios: referem-se a estabelecimentos que funcionam sem alvará,        

estabelecimentos com funcionamento irregular e ainda comércios (bares e         

restaurantes) que utilizam passeios e vias para colocar mesas e cadeiras. 

• Posturas: referem-se à solicitação de fiscalização por descumprimento do         

código de posturas do município, criação de animais em local inapropriado,           

retirada de trailer de lanches instalado de forma irregular entre outros. 

• Fiscalização de obras particulares: referem-se à queixas de construções         

irregulares, acúmulo de materiais e descarte de entulho de construção em           

calçadas e ruas, obstruindo a passagem de pedestres e veículos. 

 

● TRANSCON - Autarquia de Trânsito de Contagem 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebida
s 

Percentual 
do Assunto 

TRANSCON 129 

Transporte público 40 31,01% 

Multas / autuações (infração de 
trânsito) 13 10,08% 

Estacionamento Irregular 11 8,53% 

 

• Transporte Público: referem-se ao não cumprimento de horários de ônibus,          

motoristas que não param nos pontos, atraso no horário das viagens devido à             

falta de cobrador e às condições precárias de alguns ônibus. Ressaltamos que            

este é o assunto com maior número de queixas. 

• Multas / autuações: referem-se a solicitações de “baixa” no sistema de multas já             

pagas, mediação quanto a infração de trânsito indevida com recurso,          

esclarecimento sobre procedimentos JARI, falta de respostas no recurso de          

multas e autuações, e informações divergentes referentes a multas entre          

DETRAN e TRANSCON. 

• Estacionamento irregular: refere-se à reclamações sobre motoristas que        

estacionam em local proibido prejudicando o trânsito e caminhões parados em           

local indevido para realizar carga e descarga.  

 



  

 

● CGM - Controladoria-Geral do Município 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebida
s 

Percentual 
do Assunto 

CGM 88 
Denúncias relativas a servidor 
público 56 63,64% 

Denúncias 21 23,86% 
 

• Denúncias relativas a servidor público: referem-se à questões ligadas à          

postura de servidores, denúncias sobre conduta inadequada ou desrespeitosa,         

abandono de cargo, funcionários “fantasmas”, nepotismo, divergência entre o local          

de trabalho e a lotação, questões ligadas a favorecimentos e benefícios           

inadequados. 

• Denúncias: definida em sentido genérico, como uma tentativa de levar ao           

conhecimento público ou de alguma autoridade competente um determinado fato          

ilegal aguardando alguma possível punição. 

 

• SEDUC - Secretaria Municipal de Educação 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebidas 
Percentual 

do 
Assunto 

SEDUC 84 

Postura da direção 17 20,24% 

Outros 15 17,86% 

Ausência de professores 7 8,33% 

Falta de vagas (escolas e 
creches) 7 8,33% 

 
• Postura de direção: análise da gestão das escolas e creches. 

• Outros: tratam de assuntos variados como informações sobre cemei, barracas de           

guloseimas irregulares na porta de escolas, vagas para estagiários, concursos,          

entre outros.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autoridade


  

• Ausência de professores: verificação da efetividade e absenteísmo do professor. 

• Falta de vagas (escolas e creches): referem-se à falta de vagas em creches e              

escolas municipais. 

 

● SEMAS - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebida
s 

Percentual 
do Assunto 

SEMAS 62 

Poluição sonora 38 61,29% 

Fiscalização ambiental 10 16,13% 

Outros 5 8,06% 

Desmatamento 4 6,45% 
 

• Poluição sonora: refere-se à queixas e solicitações de fiscalização relacionadas          

a estabelecimentos com música/ruído alto em horário inapropriado, em sua          

maioria tratam-se de bares (botecos/restaurantes/baladas) e de igrejas (ou locais          

alugados por igrejas) que realizam cultos ou atividades em período noturno ou            

muito cedo pela manhã. Existem também reclamações sobre o ruído muito alto,            

produzido pelo funcionamento de fábricas em período diurno e noturno. 

Algumas questões recorrentes referentes a poluição sonora demandam        

fiscalização conjunta com a SMDU, devido à necessidade de verificar a           

regularidade do alvará de funcionamento do local. Muitas vezes, esse trâmite           

prolonga a resolução do problema da poluição sonora. 

• Fiscalização ambiental: referem-se à reclamações sobre acúmulo de lixo em          

áreas de preservação e solicitação de fiscalização em empresas que descartam           

produtos químicos de forma inadequada. 

• Outros: referem-se à emissão de poluentes em empresas, descarte de água em            

lava jato e levantamento topográfico.  

• Desmatamento: referem-se à reclamações sobre desmatamento em local de         

preservação. 

 

 

 



  

 

● SEFAZ - Secretaria Municipal de Fazenda 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebidas Percentual 
do Assunto 

SEFAZ 50 

IPTU 21 42,00% 

Dificuldade de contato telefônico 4 8,00% 

Outros 4 8,00% 

Alvará Funcionamento e 
localização 3 6,00% 

 

• IPTU: informações a respeito de dívida de contribuinte e do acompanhamento do            

processo; dúvidas relativas à isenção da taxa do IPTU para contribuinte           

Microempreendedor Individual; Informações sobre o processo de revisão do         

imposto, para uma área rural do município; Informação sobre cálculo de imposto            

para empresa de mesmo endereço da residência do proprietário; Reclamação          

quanto ao pagamento em duplicidade de imposto e a demora para o estorno da              

taxa. 

• Dificuldade de contato telefônico: dificuldade para falar nos números de          

telefones apresentados no site da prefeitura, sempre ocupados; 

• Outros: tratam de elogios a atendimento realizado, notificações de cobrança          

enviada para endereço incorreto, e alteração de utilização de imóvel. 

• Alvará Funcionamento e Localização: reclamação quanto a demora para a          

emissão de alvará; informação quanto a consulta de viabilidade no processo de            

emissão do alvará; 

 

● SEAD - Secretaria Municipal de Administração 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebidas Percentual 
do Assunto 

SEAD 47 

PREVICON 15 31,91% 

Direitos e Deveres do Servidor 10 21,28% 

Outros 6 12,77% 

 



  

Concursos / Processos Seletivos 3 6,38% 
 

• PREVICON: referem-se à queixas sobre atendimento prestado na Medwork,         

atestados médicos, licença médica, liberação e análise de processos junto à           

Previcon. 

• Direitos e deveres do servidor: refere-se à questões sobre exoneração,          

questionamentos sobre cartão alimentação, informações sobre avaliação de        

desempenho, orientações sobre afastamento e retorno ao trabalho, informações         

sobre folha de pagamento disponível no portal da prefeitura e aposentadoria. 

• Outros: dúvidas sobre número de matrícula de servidor, dúvidas relacionadas a           

desconto de crédito consignado, contagem de tempo de serviço e retorno de            

protocolos abertos. 

• Concurso / processo seletivo: refere-se à solicitação de informações sobre          

concursos como nomeação de aprovados, dúvidas referentes a editais e          

informações sobre locais de provas de concursos. 

 

● CONPARQ - Fundação de Parques e Áreas Verdes de Contagem 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebidas Percentual 
do Assunto 

CONPARQ 43 
Poda de Árvore 29 67,44% 

Manutenção e limpeza de parques, 
praças e jardins 10 23,26% 

 
• Poda de Árvore: reclamação sobre a demora para realizar poda de árvores,            

limpeza, capina de praças e vias públicas, bem como o constante não            

cumprimento dos prazos informados pela fundação e solicitação de informações a           

respeito do cronograma para a execução de serviços de poda. 

• Manutenção e Limpeza de Parques, Praças e Jardins: reclamação sobre a           

presença de entulho e lixo nos parques e praças do município, além de             

solicitações de revitalização de parques e praças públicas. 

 

 



  

● Outros  

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebidas Percentual do 
Assunto 

OUTROS 28 
Solicitação de informações 21 75,00% 

Defensoria pública 7 25,00% 
 

• Solicitação de informações: refere-se a informações gerais que não se          

relacionam com os serviços públicos inerentes a cada órgão ou entidade. 

• Defensoria pública: refere-se especificamente a pedidos e necessidades        

jurídicas relacionadas a atividades pertencentes à Defensoria Pública. 

 

● SMDSH - Secretaria Desenvolvimento Social e Habitação  

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebidas Percentual do 
Assunto 

SMDSH 17 

Outros 5 29,41% 

Programa Minha Casa Minha Vida 3 17,65% 

CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social 2 11,76% 

 

• Outros: acesso a internet.  

• Programa Minha Casa Minha Vida:tratam de informações sobre o programa          

como local para realizar cadastro, orientações para acompanhamento do         

processo, acompanhamento da construção e prazos.entrega de chaves 

• CRAS - Centro de Referência de Assistência Social: distribuição de cestas           

básicas.  

 

 

 

 

 



  

• SDS - Secretaria Municipal de Defesa Social 

 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos Recebidas Percentual 
do Assunto 

SDS 16 

Falta de segurança pública 4 25,00% 

Outros 4 25,00% 

Guarda municipal 3 18,75% 

Olho Vivo 2 12,50% 
 

• Falta de segurança pública: reclamação acerca da ausência de guardas          

municipais em praças e vias públicas do município. 

• Outros: tratam de invasão irregular de terrenos.  

• Guarda Municipal: reclamação quanto a postura de guarda municipal. 

• Olho Vivo: tratam de solicitação de instalação de câmeras olho vivo em alguns 

pontos da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 DISTRIBUIÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES POR REGIONAL DO MUNICÍPIO 

Conforme o gráfico de participação das regionais no volume de manifestações, as            

regionais que mais originam manifestações são Regional Eldorado, com 21,61% das           

manifestações e Regional Sede, com 19,87%. Essas regionais sabidamente não são as            

mais carentes do município, mas concentram grande movimentação na cidade e           

possuem caráter comercial. As regionais comumente destacadas como de maior          

vulnerabilidade, como a Regional Vargem das Flores e Nacional apresentaram          

respectivamente, 6,07% e 10,49% das manifestações. Este fato corrobora a continuidade           

da necessidade de melhor divulgação do papel e canais de divulgação da Ouvidoria Geral              

nessas regiões. 

 

 

  

 

Na tabela abaixo apresentamos as secretaria e assuntos que mais receberam           

manifestações na OGM em 2016. 

 

 



  

 

Regional Principal Órgão Quantidad
e Principal Assunto Quantidad

e 

Eldorado SMDU 43 
Fiscalização de alvará de 
localização e funcionamento de 
empresas e comércio 

18 

Industrial SEMOBS 21 Iluminação Pública 5 

Nacional SEMOBS 34 
Iluminação Pública 4 

Pavimentação asfáltica 4 

Petrolândia SEMOBS 19 Iluminação Pública 8 

Ressaca SEMOBS 39 Iluminação Pública 13 

Riacho SMDU 21 
Fiscalização de alvará de 
localização e funcionamento de 
empresas e comércio 

6 

Sede SEMOBS 62 Iluminação Pública 19 

Vargem das 
Flores SEMOBS 18 Denúncia de foco de dengue 4 

Indefinido SEAD 11 

PREVICON 2 

Direitos e Deveres do Servidor 2 

Solicitação de informações 2 

 

 

Percebe-se que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos recebeu o            

maior volume de manifestações das oito regionais.  

As manifestações com regional classificada como “indefinido” tratam de         

manifestações pertencentes à TRANSCON, relacionadas a multas/autuações; Secretaria        

Municipal de Desenvolvimento Urbano relacionadas a fiscalização de alvará de          

localização e funcionamento de empresas e comércio e Controladoria, com denúncias           

relativas a servidor. 

 

 

 

 

 

 



  

 

5 PRIMEIRA INSTÂNCIA X SEGUNDA INSTÂNCIA 

Quando a Ouvidoria recebe uma manifestação, antes de encaminhá-la para o           

órgão pertinente, faz um tratamento prévio a partir da análise da manifestação e se for               

necessário do contato com o manifestante. Analisa ainda se a manifestação trata de             

assuntos relativos à serviços públicos municipais (de outras cidades, esferas do poder            

público ou questões particulares), e se existem informações suficientes para proceder o            

tratamento. 

Quando o manifestante não realizou contato com o órgão responsável ou quando            

não trata de assuntos públicos municipais, a manifestação é considerada como de 1ª             

instância, e são informados ao manifestante os contatos dos órgãos da Prefeitura e de              

outras esferas pertinentes. 

 

 

No ano de 2016 das 1268 manifestações recebidas, 496 foram encaminhadas           

para os órgãos municipais, 39% do total. Isto é, 772 manifestações recebidas tinham             

conteúdo fora do escopo de atendimento da Ouvidoria, e principalmente tratavam-se de            

 



  

manifestações, cujos cidadãos não procuraram previamente a secretaria para solucionar          

o problema ou não continham dados suficientes para tratamento. 

Ainda que sejam responsáveis pelo maior volume de manifestações recebidas,          

nem todas as manifestações em primeira instância são cadastradas no sistema de            

Ouvidoria; tratam-se das manifestações atendidas pessoalmente e principalmente por         

telefone. São inúmeras as ligações que a Ouvidoria Geral recebe diariamente, com            

pedidos de orientações de serviços e solicitações de números de telefone dos órgãos da              

prefeitura. As manifestações em 1ª instância contabilizadas neste relatório referem-se          

apenas àquelas recebidas pelo sistema, as manifestações em 1ª instância atendidas por            

telefone não são contabilizadas devido ao fluxo do trabalho e tamanho da equipe. 

A grande ocorrência de manifestações em 1ª instância deve-se, por um lado, ao             

desconhecimento por parte da população dos canais de comunicação disponibilizados          

pelos órgãos, muitos órgãos disponibilizam centrais telefônicas, como a TRANSCON,          

telefones 0800, e-mails e até mesmo locais de atendimento presencial para           

relacionamento direto com os cidadãos. Por outro lado, a discrepância entre as instâncias             

das manifestações devem-se também ao desconhecimento da população do papel da           

Ouvidoria-Geral, confundindo-a muitas vezes com uma central de informações da          

Prefeitura, com uma espécie de setor de protocolo, ou mesmo órgão de investigação. 

Este quadro demonstra a necessidade de ações de divulgação concretas por parte            

das secretarias, autarquias e fundações, a fim aumentar a efetividade de seus canais de              

comunicação e estreitar o relacionamento com o cidadão.  

 

 

  

 



  

6 TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES PELOS ÓRGÃOS 

Conforme explicado anteriormente, a OGM realiza tratamento prévio das         

manifestações, muitas vezes orientando e encerrando-as sem encaminhar para os          

órgãos, por este motivo é importante apresentar o ranking de órgãos do Município de              

Contagem, que mais encerraram manifestações em 2016. 

Para construir o ranking considerou-se apenas o percentual de manifestações          

realmente encerradas. As que constam no status “resposta parcial” não foram           

contabilizadas, já que ainda não obtiveram uma resposta final.  

Das 1268 manifestações recebidas de janeiro a novembro de 2016, 25           

encontram-se em resposta parcial. Destas, 7 estão em apuração na CGM (Auditoria ou             

Corregedoria, ou aguardam parecer oficial dos órgãos pertinentes), devido ao tratamento           

diferenciado (auditoria, análise de contratos, instauração de procedimentos e processos          

administrativos), o período de tratamento e o prazo de resposta é mais longo, porém o               

manifestante é informado sobre todo o andamento até que se chegue a uma conclusão e               

resposta final.  

 

 

 

 

Ranking de Encerramento de Manifestações - 2016 
Posição Órgão Percentual 

1º Secretaria de Educação 100,00% 
2º OUTROS 96,43% 
3º Secretaria de Meio Ambiente 90,32% 
4º TRANSCON 89,92% 
5º Secretaria de Defesa Social 87,50% 
6º Secretaria de Obras e Serviços 83,00% 
7º Secretaria de Administração 80,85% 
8° Secretaria de Desenvolvimento Urbano 77,55% 
9º Secretaria Desenvolvimento Social e Habitação 76,47% 

10° Fundação de Parques e Áreas Verdes 69,77% 
11º Secretaria de Fazenda/ Receita Municipal 66,00% 
12° Controladoria 50,00% 

 

 



  

7 TIPOS DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS  

As manifestações recebidas na Ouvidoria são classificadas em: 

 

• Reclamações: de desagrado ou crítica sobre serviço prestado, ação ou omissão           

da administração e/ou servidor público. 

• Denúncias: irregularidades ocorridas na administração, exercício negligente ou        

abusivo dos cargos e funções e infrações disciplinares ou atos de corrupção, ou             

improbidade administrativa 

• Solicitações: de realização de serviços, fiscalizações e vistorias solicitados         

previamente aos órgãos e não realizados nos prazos. 

• Elogios: de apreço ou reconhecimento sobre o serviço e servidores. 

• Sugestões: apresentação de ideia ou proposta para o aprimoramento dos          

serviços realizados pela Administração Pública, ainda que associada a uma          

reclamação específica. 

 

Os manifestantes escolhem a opção de manifestação desejada no momento do           

cadastro da manifestação, mas a mesma pode ser reclassificada pela equipe da OGM no              

momento do tratamento. 

Em 2016 a Ouvidoria Geral do Município recebeu, em sua maioria (58,75%)            

reclamações, em geral sobre serviços solicitados e não prestados, falhas na prestação de             
 



  

serviço público, reclamações sobre a postura dos servidores e dificuldades de contato            

com os órgãos. Majoritariamente tratam de questões ligadas a serviços ligados à ponta,             

que impactam diretamente no cotidiano da população. 

As sugestões totalizaram 2,21% das manifestações recebidas e os elogios 1,58%. 

 

Denúncias 

 

As denúncias recebidas na Ouvidoria Geral do Município são encaminhadas para           

tratamento na própria secretaria/órgão pertinente ou para a Controladoria-Geral do          

Município (CGM), de acordo com a gravidade do caso.  

No caso das denúncias encaminhadas para a Controladoria, elas são enviadas           

para apuração pela Auditoria ou Corregedoria-Geral, de acordo com o conteúdo. Feito            

isso, é solicitado posicionamento e tomada de medidas cabíveis pelo órgão de referência,             

podendo ocorrer encaminhamento do caso para outras instâncias como Ministério Público,           

Tribunal de Contas e outros.  

Das 208 denúncias recebidas em 2016, 80 denúncias , ou seja 38%, foram             

encaminhadas para a Controladoria-Geral por conter indícios de ilícitos ou irregularidades           

graves. As denúncias abordam em sua maioria questões relacionadas à irregularidades e            

postura inadequada de servidores, irregularidades em eleições para direção escolar e           

nepotismo. As denúncias recebidas com assuntos relacionados à saúde são          

encaminhadas para a Ouvidoria da Saúde/SUS e a resposta é encaminhada diretamente            

ao demandante. 

 

 
  

 



  

Quadro demonstrativo de denúncias recebidas 

Órgão Quantidade 

CGM 88 

Secretaria de Saúde 47 

Secretaria de Educação 21 

Secretaria de Meio Ambiente 13 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 11 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos  8 

Outros 6 

Procuradoria Geral do Município 6 

Fundação de Parques e Áreas Verdes 4 

Regional Eldorado 3 

Transcon 3 

Gabinete 2 

Regional Ressaca 1 

Secretaria de Administração 1 

Secretaria de Defesa Social 1 

Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Habitação 

1 

 

  

 



  

8 CONCLUSÃO 

As informações e análises apresentadas neste diagnóstico visam demonstrar a          

importância do trabalho da OGM, na resolução de problemas apresentados pelos           

manifestantes, buscando prestar atendimento efetivo e satisfatório ao cidadão.  

A atividade constante e efetiva da OGM permite a construção de credibilidade junto             

à sociedade, aprimora o serviço público e evidencia pontos que precisam ser melhorados,             

fortalece o controle social e busca levar ao cidadão a compreensão das limitações do              

poder público. 

Buscou-se com os dados apresentados, fornecer indícios para que a gestão           

pública e o cidadão conheçam os pontos fortes e fracos na gestão dos órgãos municipais,               

permitindo que ocorram melhorias na execução de serviços dos órgãos públicos           

municipais. 

Ressaltamos que esse diagnóstico se restringe às informações que chegam a           

Ouvidoria de forma espontânea, e embora útil, esse diagnóstico não define o grau de              

satisfação do manifestante em relação a Administração Pública.  

  

 


