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1. INTRODUÇÃO

Este  diagnóstico  foi  idealizado  com  a  proposta  de  ser  uma  ferramenta  de

gestão que permita uma visão geral da prestação dos serviços públicos municipais

capilarizados  no  contexto  das  manifestações  recebidas  pela  Ouvidoria-Geral  do

Município (OGM) no ano de 2015.

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 no

município à Ouvidoria- Geral de Contagem.

Este documento fortalece a política de transparência do município e estimula a

participação  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 2015.

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 referentes a manifestações ligadas a temas

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

Médica e de Urgência de Contagem, uma vez que estas 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

para acompanhar o tratamento na ouvidoria específica.  

A OGM recebe  manifestações  pessoalmente,  por  telefone  e  principalmente

pelo sistema web de gestão, implantado em 2015. Todas as manifestações recebidas
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são cadastradas e tratadas através deste sistema, identificadas por um nº de protocolo

próprio  da  Ouvidoria-Geral,  cujo  tratamento  pode  ser  acompanhado  online,  pelo

demandante.  É  a  partir  das  informações  contidas  nesta  base  de  dados  que

construímos o presente diagnóstico.

2. MANIFESTAÇÕES 2015

Em 2015 a OGM recebeu 1.732 manifestações (em média 144 por mês) das

quais  1.509  foram  encerradas  até  o  dia  06/01/2016.  Isto  é,  das  manifestações

recebidas,  cerca  de  87%  foram  tratadas  e  encerradas  pela  própria  Ouvidoria  ou

respondidas  pelas  secretarias,  autarquias,  fundações  e  regionais  do  município  de

maneria  a  apurar  e  resolver  a  questão  apontada,  esclarecer  procedimentos  e

limitações, acolher elogios, implementar ou explicar a não adoção de sugestões.

Desde 2013, ano em que se inicia esta série histórica, até 2015 percebe-se

considerável  aumento  tanto  no  nº  de  manifestações  recebidas,  31%,  como

encerradas,  38%.  Isso  se  deve  ao  trabalho  de  consolidação,  análise,

acompanhamento junto às secretarias e transparência dos procedimentos adotados

pela  Ouvidoria  nos  últimos  anos,  em  especial  em  2015  com  a  consolidação  de

alterações na metodologia de tratamento e implantação do sistema web de gestão,

que permite ao cidadão cadastrar  e acompanhar  manifestações on line,  anexando

fotos, vídeos e documentos.

QUADRO 1

Ano
Manifestações %

Encerradas
no ano

Variação Anual
Recebidas Encerradas Recebidas Encerradas

2013 1.213 1.001 83% - -
2014 1.248 1.176 94% Ampliação 3% Ampliação 15%
2015 1.732 1.509 87% Ampliação 28% Ampliação 23%
Total 4.193 3.981 - -

É interessante notar que o aumento acumulado de manifestações encerradas é

superior ao aumento de manifestações recebidas, o que demonstra, por um lado, o

compromisso e esforço assumido pela OGM em tratar e acompanhar periodicamente

os protocolos junto aos órgãos da PMC, até o encerramento da manifestação, por

apuração e solução da questão ou esclarecimento de situação.
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O percentual de manifestações encerradas em 2015 foi  inferior  ao de 2014

devido à mudança de critérios no tratamento das manifestações. Esta mudança incluiu

o  status  ‘resposta  parcial’,  para  casos  em  que  o  órgão  encaminhe  retornos  que

posicionem o manifestante,  mas não concluam a manifestação.  Também inseriu  o

status  ‘em  sobrestamento’,  para  casos  em  que  a  manifestação  não  tenha  dados

suficientes  para  o  tratamento,  nesse  caso  mais  informações  são  solicitadas  ao

manifestante.  Alterou-se  também  a  metodologia  de  arquivamento  das  atividades

internas ao setor que antes eram arquivadas na forma de manifestações, desse modo,

os dados tratados a partir de meados de 2015, tornaram-se mais fidedignos. A OGM

segue com melhorias em nossa metodologia de trabalho. 

2.1. 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 de Obras e Serviços, 1ª lugar em nosso ranking,

responsável por serviços que vão desde limpeza urbana à avaliação e execução de

obras públicas, passando por coleta seletiva, capina, limpeza de fossa, 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  atende  a  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. 
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Órgãos que mais receberam manifestações em 2015

Os órgãos não citados no gráfico receberam 1% ou menos de manifestações

na Ouvidoria, as quantidades e principais assuntos de todos os órgãos atendidos pela

OGM estão descritos na tabela abaixo, à exceção da Secretaria de Saúde, conforme

explicado.

Comentários sobre as manifestações ligadas aos assuntos mais recorrentes:

• SEMOBS - Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual
do Assunto

Secretaria de
Obras e Serviços

331

Iluminação pública 55 17%
Obras públicas (construção / 
benfeitorias /demolição/obra de 
drenagem)

43 13%

Coleta de Lixo 25 8%

• Obras  Públicas  (construção  /  benfeitorias  /  demolição/  obra  de

drenagem): referem-se  às  condições  das  vias  públicas  do  município,

demandas  por  medidas  de  conservação,  sobre  o  estado  das  calçadas,

recorrentes  alagamentos,  estado  dos  canais  de  esgoto  e  vias  pluviais;  e

melhorias como a necessidade de alargamento de vias,  acessibilidade para

deficientes  físicos.  São  recorrentes  as  relativas  a  reclamações  sobre  a

interrupção de obras públicas, registro de obras paralisadas há muito tempo,

inconsistências entre a informação da PMC sobre a conclusão da obra e sua
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não  conclusão,  bem  como  indicação  de  problemas  na  conduta  das

construtoras terceirizadas pela prefeitura.

• 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 ofertado pelos atendentes. Este

assunto está em 2º lugar no ranking de manifestações da secretaria ainda não

respondidas.

• Descarte Irregular de Lixo: tratam de manifestações sobre a utilização de

lotes e calçadas como locais de descartes de lixo e entulho, sobre o descarte

irregular  de  entulho  e  carcaça  de  animais  em  um  ecoponto  no  município.

Muitas  dessas  manifestações  haviam  sido  previamente  comunicadas  às

Administrações Regionais sem sucesso na solução do problema.

• Capina: 60%  das  manifestações  referentes  a  este  assunto  tratam-se

solicitações  de  capina  em  vias  públicas,  pois  o  mato  no  local  estaria

dificultando  a  passagem.  No  caso  dessas  solicitações,  aquelas  cujos

manifestantes não haviam entrado em contato previamente com a secretaria,

não  foram  encaminhadas  à  SEMOBS,  diretamente,  mas  informado  aos

cidadãos  os  canais  de  contato,  como o 0800 disponibilizado.  A recorrência

deste  tipo  de  manifestação  denota  o  desconhecimento  do  canal  de

comunicação  da  secretaria  por  parte  da  população.  As  manifestações

encaminhadas tratam de dificuldades em falar no 0800 fornecido, reclamações

no atendimento e não atendimento das solicitações registradas na secretaria. 

• Pavimentação Asfáltica: Referem-se a reclamações sobre a grande presença

de buracos nas ruas do município e na via expressa, e sobre pavimentação

desnivelada nas vias.

• Coleta de Lixo: Tratam de sugestões de implantação de técnicas de coleta

seletiva no município, bem como reclamações sobre a de falta de coleta do lixo

na cidade,  e  sobre a postura dos funcionários  da coleta  seletiva.  84% das

manifestações com este assunto se concentraram nos primeiros 3 meses do

ano.

• Limpeza de Fossa: As  manifestações tratam de reclamações sobre o  não

cumprimento do prazo estipulado no agendamento da limpeza (em diversos

casos são relatados atrasos de meses); reclamações sobre o prazo de 90 dias

no  pedido  de  agendamento;  reclamações  sobre  o  número  insuficiente  de
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caminhões de limpeza de fossa para atender toda a demanda do município

(manifestações citam que existem apenas 2 caminhões para atendimento de

toda  a  cidade).  Reclamações  sobre  a  burocracia  para  realização  do

atendimento em algumas administrações regionais.

• TRANSCON - Autarquia de Trânsito de Contagem

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

TRANSCON 205

Transporte público 68 33%
Multas / autuações 
(infração de trânsito)

20 10%

Sinalização 21 10%

• Transporte Público: referem-se ao não cumprimento dos 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.   

• Sinalização: tratam de manifestações sobre falta de sinalização, solicitação de

renovação  de  pintura  de  faixa  de  pedestre,  implantação  de  sinalização  e

sinalização indicando vaga para idosos e deficientes físicos.

• Engenharia de trânsito: referem-se à solicitações de análise de tráfego, fluxo

intenso e lentidão diária em algumas vias, reestruturação de vias, alteração de

sentido de vias a fim de reduzir lentidão e sincronização de semáforos.  

• Quebra-molas: referem-se a solicitação de implantação e sinalização (pintura

e placas) de quebra-molas em vias a fim de evitar acidentes.  

• Congestionamento  de  trânsito: tratam  de  reclamações  sobre  trânsito

carregado  devido  ao  volume  de  veículos,  solicitações  de  alternativas  para

aliviar trânsito em vias com grande fluxo de veículos e solicitação de número

maior de agentes de trânsito para organizar melhor o fluxo de veículos.   
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• Estacionamento  irregular:  trata  de  reclamações  sobre  motoristas  que

estacionam em local proibido e prejudicam o trânsito e ainda de caminhões que

param para carga e descarga em locais proibidos. 

• SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

Secretaria de
Desenvolvimento

Urbano
155

Fiscalização de alvará de 
localização e funcionamento de 
empresas e comércio

45 29%

Fiscalização de obras particulares 36 23%
Limpeza de lote vago (particular) 22 14%

• 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. 

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

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

calçadas e ruas obstruindo passagem de pedestres e veículos.  

• Limpeza  de  lote  vago  (particular):  tratam  de  solicitações  e  reclamações

sobre lotes vagos com mato alto, acúmulo de lixo e entulho e proliferação de

insetos devido a sujeira.

• Emissão de alvará de localização e funcionamento: tratam de solicitações

de informações sobre denúncias de estabelecimentos sem alvará, solicitação

de informações sobre documentos necessários para emitir alvará e solicitação

de liberação de renovação de alvará.     

• 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 e outros.
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• SEDUC - Secretaria Municipal de Educação

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

Secretaria de
Educação

94
Solicitação de Informação 12 13%
Falta de vagas (escolas e creches) 10 11%
Infraestrutura das Escolas 7 7%

• Solicitação de informação: referem-se à  solicitação de informações sobre

cadastro  escolar,  designações,  vagas  para  professores  municipais  e

informações sobre escolas públicas do município. 

• Outros: referem-se a assuntos variados como pagamento de Instrutores do

Projeto Mais Educação, informações sobre Conselho Municipal de Educação,

informações referentes a Cemei,  falta de água em escolas e queixas sobre

estagiárias que acompanham alunos da inclusão.   

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

e escolas municipais.

• Infraestrutura das escolas: tratam de reclamações sobre a infraestrutura de

escolas, falta de materiais e solicitações de melhorias.   

• SDS - Secretaria Municipal de Defesa Social

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

Secretaria de
Defesa Social

89
Armamento da Guarda Municipal 64 72%
Falta de segurança pública 14 16%
Monitoramentos de áreas de risco 4 4%

• Armamento da Guarda Municipal:  Solicitações referentes ao armamento da

guarda municipal. Entre abril e maio de 2015 a OGM recebeu grande volume

de tais solicitações em 1ª instância.

• Falta  de segurança publica: Reclamação acerca da ausência  de  guardas

municipais em em praças e vias publicas do município.

• Monitoramentos  de  áreas  de  risco: Solicitação  de  informação  sobre

fiscalização de nível de periculosidade em empresa.

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

• Solicitação de Informação: Solicitação de informações sobre concurso.

• Postura  do  Servidor:  Reclamação  sobre  uso  de  quadra  de  futebol,  por

guardas municipais durante a madrugada.
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• Posto de Identificação da Polícia Civil: Reclamação sobre não cumprimento 

de horário por servidor do posto.

• Núcleo de Justiça Comunitária: Elogio pelos serviços prestados á 

comunidade.

• SEAD - Secretaria Municipal de Administração

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

Secretaria de
Administração

87

Concursos / Processos Seletivos 20 23%
Direitos e Deveres do Servidor 16 18%

Relativo à remuneração de Servidor 13 15%

• Concursos / processos seletivos:  referem-se à solicitação de informações

relacionadas  à  concursos  como  nomeação  de  aprovados  em  concursos,

dúvidas  referentes  a  editais  e  informações  sobre  locais  de  provas  de

concursos. 

• Direitos e deveres do servidor: referem-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.

• Solicitação  de  informações: tratam  de  solicitações  sobre  calendário  da

prefeitura, informações sobre previdência privada, informações sobre portarias

e empréstimos para servidores. 

• Relativo à remuneração de servidor: informações referentes à vencimentos e

qüinqüênios  de  servidor,  atraso  de  pagamentos,  condução  e  resposta  de

protocolos, informações sobre impressão de contracheque através do portal da

prefeitura e descontos relativos ao cartão ótimo.  

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

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

Previcon.

• Férias prêmio: referem-se à  informações sobre  pagamento  e  liberação  de

férias prêmio.

• SEFAZ - Secretaria Municipal de Fazenda
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Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

Secretaria de
Fazenda

69
IPTU 15 22%
Emissão de Nota Fiscal 10 14%
Solicitação de Informação 8 12%

Tratam em sua maioria  de manifestações  relativas  à  Secretaria  Adjunta  da

Receita Municipal

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

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

Micro Empreendedor 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.

• ITBI: Reclamação de valor cobrado em divergência em imóveis na mesma rua;

Reclamação  sobre  a  negativa  de restituição  de pagamento  de imposto  em

duplicidade;  Reclamação  relativa  à  falta  de  informação  a  respeito  de

acompanhamento processual;

• Baixa de Inscrição na Receita Municipal: Reclamação quanto a demora para

baixa na inscrição junto ao órgão;  Cobrança da taxa anual de empresa que

baixada;

• Alvará Funcionamento e Localização: Reclamação quanto à demora para a

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

de emissão do alvará;

• Cadastro  Imobiliário: Solicitação  de  informação  quanto  ao  cadastro  de

averbação do imóvel;

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

telefones apresentados no site da prefeitura, sempre ocupados;

• Emissão de Nota Fiscal: Reclamação quanto a morosidade do sistema online

de emissão de notas fiscais, bem como travamento todo inicio de mês;

• Outros: Solicitação de informação quanto ao uso do espaço próximo a Vilma

Alimentos,  onde  há  vários  estabelecimentos  vazios  e  sub  utilizados;

Informações a respeito de financiamento de tributos junto a secretaria;

• Postura de servidor: Elogio pelo atendimento do servidor da secretaria; 
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• Dívida  Ativa: Reclamação  quanto  a  cobrança  indevida  da  taxa  do

funcionamento de empresas paralisadas;

• Inscrição  Municipal: Reclamação  quanto  a  demora  para  a  liberação  da

inscrição municipal e consequentemente da liberação da senha para a emissão

das notas fiscais;

• ISSQN (outros): Reclamação de cobrança indevida do referido imposto a uma

empresa que foi transferida para outro município;

• Microempreendedor  Individual: Reclamação  quanto  a  solicitação  de

alteração de dados cadastrais, não obtendo resposta no prazo estipulado pela

secretaria;

• Problema no funcionamento do sistema NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica):

Reclamação quanto ao não atendimento via telefone, para auxilio no serviço;

Reclamação sobre a demora do envio da senha para a emissão da nota fiscal,

o site informa que a senha havia sido enviada, mas não chega ao destino.

• SEMAS - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

Secretaria de Meio
Ambiente e

Sustentabilidade
69

Poluição sonora 31 45%
Fiscalização ambiental 26 38%
Postura do servidor 4 6%

• Poluição  sonora:  referem-se  a  queixas  e  solicitações  de  fiscalização

relacionadas  a  estabelecimentos  com  música  e  ruídos  altos  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 ou mesmo impede 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.     
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• Postura de servidor: tratam de queixas ou elogios ao atendimento prestado

por servidores da secretaria. Em 2015, a secretaria recebeu 1 elogio e 1 queixa

ao servidor.

• Licenciamento  ambiental:  referem-se  à  solicitações  de  liberação  ou

informações sobre andamento de processos de licenciamento ambiental.     

• Desmatamento: tratam  de  reclamações  sobre  desmatamento  em  local  de

preservação. 

• CGM - Controladoria-Geral do Município 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

Controladoria 65

Denúncias relativas a servidor 
público

35 54%

Denúncia relativa a eleição de 
direção escolar

13 20%

Denúncias relativas a utilização de 
bens públicos e prestação de 
serviços

7 11%

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

postura  dos  servidores,  como  denúncias  sobre  conduta  inadequada  ou

desrespeitosa,  abandono de cargo e absenteísmo,  funcionários  ‘fantasmas’,

nepotismo, divergência entre local de trabalho e lotação, questões ligadas a

favorecimentos e benefícios inadequados outros.

• Denúncia  relativa  a  eleição  de  direção  escolar: Referem-se  às

irregularidades  no  processo  de  eleição  da  diretoria  escolar,  envolvendo

coerção, propaganda inadequada durante o processo eleitoral, abuso de poder,

manipulação de votos e cadastro de eleitores e outros.

• Portal  da Transparência:  Referente  a  solicitações de  direito  dos  cidadãos

realizadas  no  portal  da  transparência  (não  atendidas)  e  possíveis

irregularidades administrativas.

• Denúncias  relativas  à  utilização  de  bens  públicos  e  na  prestação  de

serviços:  Irregularidade  na  gestão  e  prestação  de  contas  de  instituições

conveniadas, mau uso da máquina pública e de informações. 

• Solicitação de  informações: Referem-se  a  solicitações  sobre  contatos  da

CGM: email e telefone.
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• Denúncias  relativas  ao  Combate  à  Corrupção:  Referem-se  a  questões

ligadas  a  obras  e  serviços  superfaturados,  falsificação  de  documentos,

favorecimentos relativos à questões políticas e outros.

• SMDSH - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

Secretaria de
Desenvolvimento

Social e Habitação
44

Restaurante Popular 8 19%
Programa Minha Casa Minha 
Vida

7 17%

CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social

7 17%

• Restaurante Popular: Reclamação sobre a aquisição de bilhetes da refeição

no  restaurante  com números idênticos,  elogio  pela  abertura  de  unidade  do

restaurante popular, questionamento quanto ao valor cobrado pelas refeições.

• Programa  Minha  Casa  Minha  Vida: Reclamação  quanto  a  falta  de

informações sobre o programa tais como: local para realização de cadastro,

orientação  sobre  o  acompanhamento  do  processo  após  a  inscrição,

acompanhamento  da  construção,  posicionamento  com relação  ao  prazo  de

acompanhamento para participação no programa.

• CRAS: Classificação inadequada e personalista para a distribuição das cestas

básicas;  Solicitação  de  acompanhamento  do  processo  de  passe  livre  em

parceria com a BH Bus; morosidade no processo para marcação da perícia

médica, questões ligadas ao programa Bolsa Família e bolsa escola; 

• Remissão  Social  de  Tributos: Reclamações  dos  contribuintes  quanto  a

demora no processo de emissão do IPTU social. 

• Postura de Servidor:  Uso inadequado do veículo da prefeitura; Denúncia de

que servidores estariam utilizando o estabelecimento para promover candidato

político;  indignação  por  maus  tratos  por  parte  do  servidor  no  restaurante

popular.

• Programa Bolsa Moradia:  Atraso no pagamento do auxilio;  demora para a

entrega do imóvel do programa de reassentamento por parte da prefeitura.

• Programa  Bolsa  Família: Atraso  no  recebimento  da  documentação

processual; denuncia de recebimento indevido do auxilio a bolsa família.
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• Morador de Rua: reclamações referentes à ocupação de vias públicas por

moradores de rua, bem como do acúmulo de lixo produzido pelos mesmos.

• Solicitação de Informação: Solicitação informações sobre ações do município

em relação aos moradores de rua e dependentes químicos em praças publicas.

• CONPARQ - Fundação de Parques e Áreas Verdes de Contagem 

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

Fundação de
Parques e Áreas

Verdes 
42

Poda de Árvore 27 64%
Manutenção e limpeza de 
parques, praças e jardins

11 26%

Segurança em parques e praças 2 5%
 

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

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

cumprimento dos prazos informados pela fundação. Solicitação de informação

a respeito do cronograma para a execução de serviços de poda de arvores. 

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

presença de entulhos e lixo nos parques e praças do município. Solicitações de

revitalização de parques e praças públicas.

• Concurso Público: Solicitação de informação a respeito do concurso realizado

no ano de 2011, para o qual ainda não foram realizadas convocações.

• Aquisição de Mudas: Reclamação sobre a dificuldade, excesso de burocracia,

falta de retorno e demora para a conclusão do processo de doação de mudas

de árvores para plantio.

•

• FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem

Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual do
Assunto

FUNEC 22
Concurso Público 7 32%
Solicitação de Informação 5 23%
Falta de professores 3 14%

• Concurso  público: referem-se  a  queixas  e  solicitações  relacionadas  a

concurso público realizado pela FUNEC. Dúvidas sobre o edital, reclamações

quanto a número de classificação e convocação para posse.
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• Solicitação  de  informações: Referem-se  a  esclarecimentos  quanto  a

processos  seletivos,  matrícula,  edital,  abertura  de  concurso  público  e

PRONATEC.

• Falta de professores: Referem-se a falta de professores para ministrar  as

aulas.

• Recebimento por aplicar prova de concurso:  Referem-se a atrasos e não

pagamento aos contratados para aplicação de provas.

• Postura  de  servidor: referem-se  principalmente  a  dificuldade  de  obter

informações  através  dos  funcionários  da  fundação,  a  mal  atendimento  na

recepção da sede e falta de resolução por parte do RH.

• Relativo ao direito do aluno:  Referem-se ao que é de direito dos alunos:

documentação, acesso às aulas e condições propostas pela instituição

• Outros: Há apenas uma manifestação classificada como “outros”. Solicitação

de transporte escolar disponibilizado pela FUNEC.

2.2. Distribuição das Manifestações por Regional do Município

Conforme  o  gráfico  1,  as  regionais  que  mais  originam  manifestações  são

Regional  Eldorado,  com  402  manifestações,  e  Regional  Sede,  com  348

manifestações. 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, 93 e 92 manifestações.

Este  fato  corrobora  a  necessidade  de  melhor  divulgação  do  papel  e  canais  de

divulgação da Ouvidoria-Geral nessas regiões.

GRÁFICO 1
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Na tabela abaixo apresentamos os órgãos e assuntos que mais receberam

manifestações por regional em 2015. 

TABELA 1

Regional Principal Órgão Quantidade Principal Assunto Quantidade
Eldorado Sec. Obras e Serviços 58 Coleta de Lixo 11
Industrial Sec. Obras e Serviços 25 Iluminação Pública 7

TRANSCON 25 Transporte Público 5
Nacional Sec. Obras e Serviços 19 Obras Públicas 3

Petrolândia Sec. Obras e Serviços 30 Capina 8
Ressaca Sec. Obras e Serviços 48 Iluminação Pública 13

Riacho
Sec. Desenvolvimento

Urbano 21
Fiscalização de alvará

de localização 11
Sede Sec. Obras e Serviços 93 Obras Públicas 18

Vargem das
Flores

Sec. Obras e Serviços
26

Limpeza Urbana Geral
5

Indefinido
Sec. Defesa Social

11
Armamento da Guarda

Municipal 11
Outro

município
Sec. Administração

11
Concursos/ Processos

Seletivos 6
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Secretaria de Obras e Serviços recebeu maior volume de manifestações em 07

(a Regional Industrial apresentou empate entre órgãos), tendo os assuntos Iluminação

Pública e Obras Públicas como os mais recorrentes entre as 8 Regionais do município.

As classificadas como “indefinidas” tratam de manifestações nas quais não foi

preenchido  o  campo  do  bairro  da  ocorrência  do  fato.  Neste  caso  todas  as

manifestações  indefinidas  referiram-se  a  solicitações  de  informaçãos  sobre  o

armamento da guarda municipal.

As classificadas como outro município tratam de manifestações cujo conteúdo

se referia  a  outros municípios.  Esse tipo de solicitação acontece por  confusão do

manifestante à respeito dos serviços ou de regiões limítrofes a outros municípios.

2.3. Primeira Instância x Segunda Instância

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

órgão pertinente, realiza o tratamento, a partir da análise e do contato prévio com o

cidadão (no caso de reclamações, solicitações e sugestões).  Analisa também 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.

Nesses  casos,  a  manifestação  é  considerada  como de  1ª  instância,  e  são

informados ao manifestante os contatos dos órgãos da Prefeitura e de outras esferas

pertinentes. 

GRÁFICO 2
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Em 2015 das 1.732 manifestações recebidas, 678 foram encaminhadas para

os órgãos municipais,  39% do total.  Isto é,  1.054 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  ligações  são  muitas,  face  à  pequena  equipe  de  que  dispõe  a

Ouvidoria, de modo que não é possível contabilizá-las. O conteúdo das solicitações

não corresponde às atribuições da Ouvidoria-Geral, dispostas na Lei Complementar

02/2005  e  Decretos  126/2005  e  89/2013.  Desse  modo,  como  maneira  de  melhor

atender  a  população,  agilizar  a  resolução de seus questionamentos  e  aumentar  a

eficiência do trabalho da Ouvidoria-Geral, sugerimos a implantação de um serviço de

informação ao cidadão, que orientaria por telefone ou online a população com relação

os  serviços  prestados  por  cada  órgão,  canais  de  comunicação,  regras  e

procedimentos.

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. 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.
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Da parte  da  OGM fortalece  o  intento  de  continuar  e  ampliar  as  ações  de

comunicação e relacionamento com a população, bem como solicitar maior apoio da

administração na divulgação do trabalho e canais  de acesso.  Em 2015 das 1.732

manifestações recebidas, em 1.501 (88%) dos casos os manifestantes declararam ter

sido  a  primeira  vez  que  utilizaram  a  OGM  para  se  manifestar,  isso  representa

significativo aumento do público atendido pelo setor.  Atribui-se a esse resultado as

ações  realizadas  pelo  setor  a  partir  de  2014,  tais  como participação  em  eventos

regionais  ligados a questões de ouvidoria  pública,  realização de eventos como as

ouvidorias itinerantes, criação e treinamento na rede de interlocutores nos órgãos da

PMC para tratamento  das  manifestações,  apuração  das  metodologias  e  fluxos  de

tratamento da OGM, entre outros.

GRÁFICO 3

2.4. 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 da PMC que

mais encerraram manifestações em 2015. 

TABELA 2
Ranking de encerramento de manifestações - 2015
Posição Órgão % 

1º  Educação 97%
2º  Fazenda 94%
3º TRANSCON 73%
4º CONPARQ 73%
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5º  Administração 72%
6º FUNEC 67%
7º  Desenvolvimento Urbano 55%
8º Obras e Serviços 55%
9º  Meio Ambiente 46%
10º CGM 43%
11º  Desenvolv. Social e Hab. 38%

Para  construir  o  ranking  considerou-se  o  percentual  de  manifestações

efetivamente encaminhadas para os órgãos, e aquelas efetivamente encerradas, isto é

manifestações que receberam respostas não conclusivas (status ‘Em resposta parcial’)

não foram consideradas. Das manifestações recebidas entre janeiro e dezembro de

2015 existem 63 manifestações em resposta parcial. Dessas 32 estão em apuração

pela CGM (Auditoria ou Corregedoria-Geral, ou aguardam posicionamento oficial dos

órgãos pertinentes), devido à natureza dos trabalhos (realização de auditoria, análise

de prestação de contas, instauração de procedimentos e processos administrativos), o

período de tratamento da manifestação torna-se mais longo,  mas os cidadãos são

informados sobre o andamento dos processos.

2.5. 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.
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Em 2015 a OGM recebeu, em sua maioria (64%) 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 3% das manifestações recebidas e os elogios 2%.

GRÁFICO 4

QUADRO 2

Manifestações
Tipo Total

Reclamação 1100
Solicitação 399
Denúncia 147
Sugestão 55

Elogio 31
Total 1732

• Denúncias

As denúncias recebidas pela OGM podem ser encaminhadas para tratamento

diretamente na secretaria pertinente ou à Controladoria-Geral do Município (CGM), em

casos  com  indícios  de  ilícitos  ou  irregularidades  graves.  Entre  145  denúncias
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recebidas,  56  (39%)  foram  encaminhadas  para  apuração  na  CGM,  conforme

demonstra o quadro 3. 

QUADRO 3

Denúncias recebidas
Órgão Quantidade
CGM 56

Sec. Saúde 52
Sec. Desenv. Social e Hab. 10

Sec. Educação 6
Sec. Meio Ambiente 6

Sec. Obras e Serviços 4
TRANSCON 2

Sec. Direitos Humanos 1
Regional Nacional 1

Regional Sede 1
Outros 1

Sec, Desenv. Urbano 5
Total 145

 

As  denúncias  recebidas em saúde  são encaminhadas  para  a  Ouvidoria  da

Saúde/SUS e a resposta é encaminhada diretamente ao demandante.

As denúncias classificadas como CGM, são as encaminhadas para apuração

na Corregedoria e Auditoria. No entanto, são referenciadas aos órgãos de que tratam

o conteúdo de cada manifestação, conforme quadro 4.

QUADRO 4
Deúncias CGM - Órgão de referência Quantidade de manifestações

Sec. Educação 28
FUNDAC 2

Sec. Meio Ambiente 1
Sec. Desenvolvimento Social e Habitação 3

Câmara Municipal 2
Sec. Fazenda 2

Sec. Esporte e Lazer 2
Sec. Saúde 5

Não Identificado 2
Sec. Obras e Serviços 3

TRANSCON 1
FUNEC 1

Regional Vargem das Flores 1
Regional Sede 1

Sec. Defesa Social 1
TOTAL 55

O tratamento  pela  CGM pode  se  desdobrar  em  apuração  pela  Auditoria  e

Corregedoria-Geral, bem como solicitação de posicionamento e tomada de medidas
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cabíveis pelo órgão de referência, encaminhamento do caso para outras instâncias

como Ministério Público, Tribunal de Contas e outros.

A partir da análise conjunta das duas tabelas e considerando que a OGM não

acompanha as manifestações da Secretaria de Saúde/FAMUC, pode-se perceber que

a SEDUC originou o  maior  volume de denúncias,  totalizando 34 recebidas.  Neste

caso, as denúncias, tratam, em sua maioria, de irregularidades no processo de eleição

de  diretorias,  sobre  nepotismo  ou  irregularidades  na  contratação  e  problemas  de

assiduidade de servidores. 

3. Conclusão

As  informações  e  análises  apresentadas  nesse  diagnóstico  possibilitaram

perceber  importância  do  trabalho  da  ouvidoria,  na  perspectiva  de  seus

desdobramentos positivos individuais (através da solução de problemas específicos de

um manifestante ou de um grupo) e coletivos. Isto porque, a partir da recorrência ou

gravidade  de  problemas  e  soluções  apresentados  pelos  manifestantes  podem-se

desdobrar adequações em políticas públicas já implantadas, bem como a construção

de novas políticas públicas. 

A atividade constante e efetiva da Ouvidoria-Geral  permite a construção de

credibilidade junto à sociedade, e de um círculo positivo de fortalecimento do controle

social,  aprimoramento da prestação de serviço  público,  compreensão por  parte  da

população diante das limitações do poder público, cidadania e participação social.

Ressalta-se que os dados apresentados neste diagnóstico buscaram fornecer

indícios para que o cidadão e os gestores dos órgãos municipais conheçam pontos

fortes e a melhorar  na prestação de serviço público pela  PMC. Lembrando que o

diagnóstico  se  restringe  às  informações  compiladas  a  partir  das  manifestações

espontaneamente enviadas para a OGM, de modo que reiteramos que embora útil,

esse  diagnóstico  não  tem  a  pretensão  de  definir  o  grau  geral  de  satisfação  dos

cidadãos  em  relação  à  administração  pública,  nem  determinar  os  gargalos  na

prestação de  serviço.  Existem outros  estudos sendo produzidos no  município  que

analisados  em  conjunto  com  este  podem  contribuir  para  a  construção  e

direcionamento de políticas públicas no município.
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ANEXO 1

Tabela dos principais assuntos por órgão

Nº Órgão Municipal Total Principais Assuntos
Manifestações 
Recebidas

Percentual
do Assunto

1
Secretaria de Obras e

Serviços
331

Iluminação pública 55 17%
Obras públicas (construção / 
benfeitorias / demolição/ obra de
drenagem)

43 13%

Coleta de Lixo 25 8%

2 TRANSCON 205

Transporte público 68 33%
Multas / autuações (infração de 
trânsito)

20 10%

Sinalização 21 10%

3
Secretaria de

Desenvolvimento
Urbano

155

Fiscalização de alvará de 
localização e funcionamento de 
empresas e comércio

45 29%

Fiscalização de obras 
particulares

36 23%

Limpeza de lote vago 
(particular)

22 14%

 4
Secretaria de

Educação
94

Solicitação de Informação 12 13%

Falta de vagas (escolas e 
creches)

10 11%

Infraestrutura das Escolas 7 7%

5
Secretaria de Defesa

Social
89

Armamento da Guarda 
Municipal

64 72%

Falta de segurança pública 14 16%

Monitoramentos de áreas de 
risco

4 4%

6
Secretaria de
Administração

87

Concursos / Processos 
Seletivos

20 23%

Direitos e Deveres do Servidor 16 18%

Relativo à remuneração de 
Servidor

13 15%

7
Secretaria de

Fazenda
69

IPTU 15 22%
Emissão de Nota Fiscal 10 14%
Solicitação de Informação 8 12%

8
Secretaria de Meio

Ambiente e
Sustentabilidade

69
Poluição sonora 31 45%
Fiscalização ambiental 26 38%
Postura do servidor 4 6%

9 Controladoria 65

Denúncias relativas a servidor 
público

35 54%

Denúncia relativa a eleição de 
direção escolar

13 20%

Denúncias relativas a utilização 
de bens públicos e prestação de
serviços

7 11%
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10
Secretaria de

Desenvolvimento
Social e Habitação

44

Restaurante Popular 8 19%
Programa Minha Casa Minha 
Vida

7 17%

CRAS - Centro de Referência 
de Assistência Social

7 17%

11
Fundação de

Parques e Áreas
Verdes 

42

Poda de Árvore 27 64%
Manutenção e limpeza de 
parques, praças e jardins

11 26%

Segurança em parques e 
praças

2 5%

12 FUNEC 22

Concurso Público 7 32%

Solicitação de Informação 5 23%

Falta de professores 3 14%

13
Secretaria Direitos

Humanos e
Cidadania

17

PROCON 11 65%
Postura de servidor 5 29%

Questões ligadas a preconceito

racial, questões de gênero ou

opção sexual

1
6%

14
Procuradoria Geral do

Município
15

Solicitação de informações 4 27%

Postura de servidor 3 20%

Dificuldade de contato
telefônico

2 13%

15
Secretaria de

Esporte, Lazer e
Juventude

13

Atividades e Programas
Esportivos

7 54%

Reforma, benfeitoria e
construção de equipamento

esportivo
3 23%

Postura de servidor 1 8%

16 Gabinete do Prefeito 11

sugestão de melhoria para o
município

6 55%

Outros 3 27%
Cumprimento de projetos de

campanha
1 9%

17 Regional Eldorado 10
Postura de servidor 4 40%

Descarte irregular de lixo 3 30%
Feira do Eldorado 1 10%

18 Regional Sede 7

Postura de servidor 2 29%

Descarte irregular de lixo 1 14%

Varrição; Coleta Domiciliar de
Lixo

1 14%

19
Câmara Municipal de

Contagem
7 Questões ligadas a vereador 7 100%

20 Secretaria de
Trabalho e Geração

de Renda

5 Atendimento para emissão de
carteira de trabalho

2 40%

Distribuição de senhas para
atendimento SINE

1 20%

Atendimento para
intermediação de mão de obra

(trabalhadores e empregadores)

1 20%
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21
Secretaria de
Planejamento

3

Informática PMC
2 67%

Sugestão ligada ao
planejamento

1 33%

22 Regional Nacional 3

Limpeza de Lotes: Cercamento
e limpeza

1 33%

Postura de servidor 1 33%

Outros 1

23
FUNDAC - Fundação
Cultural de Contagem

2
Postura de servidor 1 50%

Outros 1 50%

24

Secretaria de Pessoa
com Deficiência,

Mobilidade Reduzida
e Atenção ao Idoso

1
Demandas relativas à

acessibilidade em prédios
públicos, escolas e outros

1 100%

25

Secretaria de
Comunicação e
Transparência -

SECOM

1
solicitação de retorno serviço

prestado

1 100%

26 Regional Industrial 1
Dificuldade de contato

telefônico
1 100%

27 Regional Petrolândia 1 Postura de servidor 1 100%
28 OUTROS 1 Solicitação de informações 1 100%
29 Regional Riacho 1 Descarte irregular de lixo 1 100%
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