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1 APRESENTAÇÃO
O escopo deste documento é apresentar o Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria Setorial
da Controladoria Geral do Estado CGE do ano de 2020, em atendimento ao disposto nos
artigos 14 e 15 da Lei Federal nº 13.460, de 2017. A norma em comento prevê que o
relatório de gestão deverá conter, ao menos:
I - o número de manifestações recebidas no ano anterior;
II - os motivos das manifestações;
III - a análise dos pontos recorrentes; e
IV - as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas.

1.1 Rede de Ouvidorias do Poder Executivo
As atividades de Ouvidoria no Poder Executivo são exercidas em forma de rede, através da
Rede de Ouvidorias do Poder Executivo, cujo órgão central é a Controladoria Geral do
Estado - CGE, conforme disposto nas Lei Complementares nº162, de 2004 e nº 550, de
2014.
As ouvidorias setoriais, as ouvidorias especializadas e as ouvidorias submetidas a processo
de eleição para escolha do titular ficam vinculadas operacionalmente à CGE, cuja
macrofunção de Ouvidoria é exercida pela Secretaria Adjunta de Ouvidoria-Geral e
Transparência - SAOGT.
Ainda de acordo com a Lei Complementar nº 550, de 2014, o sistema informatizado Fale
Cidadão é o sistema único de Ouvidoria do Poder Executivo Estadual. Portanto, é por meio
dele que as manifestações são registradas pelos cidadãos.
As mensagens recebidas no sistema, que é gerenciado pela equipe da SAOGT, passam por
uma triagem e são encaminhadas, através do próprio sistema, para as Ouvidorias Setoriais a
que se referem. Desse modo, cada Ouvidoria Setorial/Especializada possui uma caixa de
mensagens - com acesso restrito aos servidores dessa Ouvidoria - onde recebem,
manipulam e respondem as mensagens dos cidadãos.
Conforme a Orientação Técnica de Ouvidoria 004/2020, cada Ouvidoria
Setorial/Especializada é responsável pela elaboração do Relatório de Gestão da sua
entidade, pela publicação em site da internet e pelo envio à SAOGT, para compilação dos
dados e emissão do Relatório de Gestão da Rede de Ouvidorias do Poder Executivo.
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1.2 A Ouvidoria Setorial da CGE
A Controladoria Geral do Estado é o órgão central de controle interno do Poder Executivo e
tem como Missão Contribuir para melhoria dos Serviços Públicos prestados pelo Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do aperfeiçoamento dos Sistemas de
Controles, da Conduta dos Servidores e dos Fornecedores, ampliando a Transparência e
fomentando o Controle Social.
A CGE tem um quadro de 125 servidores, divididos em três Secretarias Adjuntas,
responsáveis pelas macrofunções de Ouvidoria, Auditoria e Controle e Corregedoria.
As atividades de Ouvidoria Setorial da CGE são exercidas pela equipe da Secretaria Adjunta
de Ouvidoria-Geral e Transparência SAOGT, sendo o ouvidor o próprio Secretário Adjunto.
A SAOGT também é responsável pela gestão de Rede de Ouvidorias do Poder Executivo, e
do sistema Fale Cidadão, conforme apresentado no item 1.1.
Para a caixa de mensagens da CGE no sistema Fale Cidadão são enviadas todas as
demandas que precisam de uma análise mais completa; as mensagens que serão
arquivadas de ofício (em duplicidade, que não competem ao Poder Executivo, ininteligíveis,
etc.); as mensagens referentes à CGE como órgão central de controle e as mensagens
referentes aos serviços executados diretamente pela CGE.

1.3 Modalidade de Trabalho em 2020
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a situação do novo
coronavírus detectado inicialmente na China, no final de 2019 - como uma pandemia. Já em
16 de março de 2020, o Governo do Estado publicou o Decreto nº 407, com as primeiras
orientações para prevenção e combate ao vírus em Mato Grosso, suspendendo diversas
atividades, dias antes da confirmação do primeiro caso, ocorrida em 19 de março.
O Decreto nº 407 foi o primeiro de muitos orientando as medidas a serem tomadas pela
sociedade civil e pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, inclusive com a autorização
para suspensão do atendimento presencial à população e do regime de trabalho em escalas
e teletrabalho.
Considerando a forma de trabalho em rede e o uso do sistema Fale Cidadão, foram
necessárias poucas adaptações para a execução das atividades da SAOGT na modalidade
de teletrabalho. Atendendo aos decretos estaduais, no segundo semestre de 2020, a equipe
atuou em teletrabalho e com revezamento para garantir o atendimento presencial e
telefônico aos cidadãos na sede do órgão.
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2 MENSAGENS RECEBIDAS
No exercício de 2020, foram enviadas para a caixa de mensagens da Controladoria-Geral do
Estado um total de 1.261 mensagens, um crescimento com relação ao recebido em 2019,
conforme apresentado na Figura 1:

Na distribuição mensal, os meses com maior volume de mensagens recebidas foram
setembro, julho e agosto, respectivamente, e a média foi de 105 mensagens por mês,
conforme apresentado abaixo:
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3 MENSAGENS VÁLIDAS
Conforme já apresentado no capítulo 1, além das demandas referentes ao próprio órgão,
são encaminhadas para a caixa de mensagens da CGE todas aquelas em que não é
possível identificar a secretaria de destino, mensagens duplicadas, incompreensíveis, que
não tenham um mínimo de informações para se dar andamento, ou que não se referem ao
Poder Executivo Estadual. Nesse caso, são passadas as orientações necessárias ao
cidadão e as mensagens são arquivadas de ofício. Essas mensagens correspondem a 83%
do volume da caixa da CGE.
São consideradas como mensagens válidas as referentes especificamente à CGE, ou seja,
as que não foram arquivadas de ofício. Essas mensagens são referentes tanto à atribuição
de órgão central das funções de auditoria, correição e ouvidoria, quanto aos serviços
prestados pela CGE aos cidadãos, e em 2020 foram totalizadas 216 mensagens nessa
categoria.
As mensagens válidas totalizam 216 mensagens, sendo que 69% foram respondidas e 31%
estavam em tratamento na data de 31 de dezembro de 2020. Apresentamos nas tabelas 2 e
3 as mensagens e os seus status.

Em relação ao tempo de resposta, a Lei n 13.460/17 estabelece em 30 dias - prorrogáveis
por mais 30 dias - o prazo para oferecer resposta conclusiva à manifestação registrada pelo
usuário de serviços públicos. Para fins de acompanhamento e deste relatório, consideramos
mensagens respondidas no prazo as que o cidadão recebeu resposta em até 30 dias.
Considerando as mensagens válidas respondidas, 88 mensagens (59%) foram respondidas
dentro desse prazo de 30 dias, e o tempo médio de resposta foi de 45 dias. Esses valores
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representam uma melhoria com relação ao ano anterior, no qual 38% das mensagens foram
respondidas em até 30 dias e o tempo médio de resposta foi de 59 dias.
O tempo médio de resposta longo tem relação com o fato que a maioria das mensagens são
denúncias, como veremos mais à frente, que precisam de tratamento entre as áreas da CGE
e o órgão a que se referem, e muitas vezes demandam trabalhos de análise e apuração.
Sobre a forma de acesso à ouvidoria, o principal meio de entrada das mensagens foi o site
do Fale Cidadão, representando 67% do total. Outros 13% foram registrados
presencialmente pela equipe da Ouvidoria Setorial. Todas as mensagens recebidas via
e-mail, whatsapp, carta ou até mesmo telefone são registradas no sistema. Essa
distribuição é apresentada na figura 3:

No sistema Fale Cidadão, as mensagens são catalogadas nas naturezas Denúncia,
Reclamação, Solicitação, Sugestão, Elogio e Informação (que se referem aos pedidos de
informação pública baseados na Lei de Acesso à Informação LAI). Na Rede de Ouvidorias
do Poder Executivo de Mato Grosso, os serviços atribuídos ao e-SIC são vinculados ao Fale
Cidadão e aos Ouvidores Setoriais.
Considerando que a CGE é o órgão de controle interno do Poder Executivo Estadual, é
natural que o maior volume de mensagens (37%) seja de denúncias. Elas são seguidas
pelas solicitações (33%) e pedidos de informação (19%), conforme apresentado abaixo.
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4 PERFIL DO USUÁRIO
Sobre os usuários da Ouvidoria Setorial da CGE, com relação ao estado de origem, mais de
80% são do estado de Mato Grosso. Desses, 78% são de moradores da capital, e apenas
22% do interior do estado, como pode ser visto nas figuras 5 e 6:
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Na segmentação por gênero, 54% dos usuários informaram gênero masculino, 30% feminino
e 16% preferiram não informar.

5 ASSUNTOS RECORRENTES
5.1 Órgão central das funções de Auditoria, Corregedoria e Ouvidoria
Parte das mensagens recepcionadas na caixa da Controladoria tratam das atividades como
órgão central das funções de auditoria e controle, corregedoria e ouvidoria, e são
encaminhadas para aos setores responsáveis nas entidades citadas ou para as áreas
finalísticas da CGE fazerem a análise, o planejamento de auditorias ou os procedimentos
necessários. Nesta categoria, totalizamos 91 mensagens.
Dessas 91 mensagens, 70% se referem a somente cinco assuntos. A apuração de
responsabilidades e ação disciplinar, que engloba a conduta do servidor e dos fornecedores
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do estado, totaliza sozinha 40% das mensagens.
Abaixo, na tabela 4 e na figura 7 são apresentados os quantitativos dos assuntos recorrentes
e as suas naturezas.
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5.2 Serviços prestados diretamente pela CGE
Outra categoria de mensagens é que se refere aos serviços prestados diretamente pela
Controladoria Geral do Estado. Nesta categoria, foram recebidas 125 mensagens no ano de
2020, um crescimento de 212% se comparado com as 40 mensagens recebidas em 2019.
Com relação à resposta, 58% das mensagens foram respondidas dentro do prazo, e 32
mensagens continuavam em tratamento em 31 de dezembro.
Dentro dessa categoria, a natureza das mensagens é bem diferente do apresentado na
figura 4. Foram computadas somente nove denúncias, e as Solicitações e Pedidos de
Informação LAI são os mais numerosos.
Os assuntos mais recorrentes são o recurso de pedidos de informação (LAI, que são
tratados pela Ouvidoria-Geral), Portal Transparência, apuração de responsabilidades e ação
disciplinar e recrutamento e seleção, conforme podemos ver abaixo:
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6 SETORES ENVOLVIDOS NA ANÁLISE
As 125 mensagens sobre os serviços prestados pela CGE se referiam a quatro setores
distintos: Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência SAOGT, Secretaria
Adjunta de Corregedoria-Geral SACG, Secretaria Adjunta de Controle Preventivo e Auditoria
SACPA e Superintendência de Gestão Sistêmica SGS.
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6.1 Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência - SAOGT

A Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência recebeu 53 mensagens no
período, e 67% delas se referem a recursos de pedido de acesso à informação LAI e ao
Portal Transparência.
Os recursos de pedidos de informação são de responsabilidade da Ouvidoria-Geral, que os
analisa caso a caso, emitindo Parecer de Ouvidoria encaminhado à Secretaria responsável
pela guarda da informação solicitada.
O Portal Transparência foi assunto de 18 mensagens, sendo que 13 foram solicitações, além
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de 2 sugestões, 2 reclamações e 1 pedido de informação.
A equipe da SAOGT está trabalhando projeto do novo Portal Transparência, e todas as
mensagens recebidas são analisadas para melhorar a usabilidade ou implementar novas
ferramentas.
O Canal Pergunte à CGE foi assunto de onze mensagens. Nesse caso, são solicitações
encaminhadas por servidor público, que a equipe de triagem da SAOGT identifica que
poderão ser atendidas pelo Pergunte à CGE. A resposta orienta o servidor sobre a
existência desse canal de comunicação e sobre o funcionamento dele.
As respostas e o atendimento da Ouvidoria foram assunto de nove mensagens, sendo
quatro pedidos de informação, quatro reclamações e uma solicitação. As reclamações são
analisadas, avaliando se há procedência e possíveis origens e correções para o problema.
As mensagens da tipificação Fale Cidadão são solicitações de acesso ao sistema, e as seis
mensagens no assunto Legislação, Normas e Regulamentações também foram respondidas
caso a caso.

6.2 Secretaria Adjunta de Corregedoria Geral - SACG

A SACG recebeu 37 mensagens no período, sendo 20 solicitações, sete denúncias, cinco
pedidos de informação e cinco reclamações. A apuração de responsabilidades e ação
disciplinar é o assunto mais citado, com 14 mensagens, seguido pelo assunto recrutamento
e seleção, que reúne as mensagens referentes ao processo seletivo das unidades setoriais
de correição e também de defensor dativo, e pela correição das contas públicas e empresas,
relacionado aos Processos Administrativos de Responsabilização PAR.
Neste ano, o setor recebeu diversas solicitações sobre formas de atendimento e alterações
de prazos processuais, considerando as alterações no atendimento presencial devido à
pandemia do Coronavírus (COVID-19).
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6.3 Secretaria Adjunta de Controle Preventivo e Auditoria

A SACPA recebeu quinze mensagens no período, sendo sete solicitações, quatro pedidos
de informação, duas denúncias, e duas reclamações. Dez mensagens foram sobre relatórios
ou pareceres de auditoria, duas foram reclamações sobre o tempo de análise dos processos
de atos de pessoal, outras duas solicitações foram sobre o plano diretor de tecnologia da
informação e comunicação, e uma foi um pedido de informação sobre projetos de trabalho.

6.4 Superintendência de Gestão Sistêmica

A SGS é responsável por toda gestão administrativa da CGE, inclusive pelo setor de Gestão
de Pessoas, que foi o destinatário das nove mensagens recebidas pela superintendência.
Foram cinco solicitações, duas reclamações e dois pedidos de informação. Mensagens
sobre nomeações do último concurso de auditores do estado e processo seletivo de
estagiário foram as mais recorrentes.
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7 CURSOS E EVENTOS
A pandemia de Coronavírus (COVID-19) impediu a realização de cursos e eventos
presenciais em 2020. A Controladoria Geral do Estado colocou em prática o projeto de
aumentar seu conteúdo disponível online, e montou um estúdio para a realização de lives
através do YouTube. Assim, o ciclo de capacitação CGE Orienta, que já existia na versão
presencial, teve continuidade. A Ouvidoria-Geral do Estado elaborou as capacitações sobre
Proteção de Dados Pessoais, Transparência e Informações Sigilosas e sobre Controle
Social nas Ações de Combate à COVID-19.
A equipe da SAOGT participou, no decorrer do ano, de mais de 500 horas/aula de cursos e
capacitações nas áreas de ouvidoria, transparência, governo aberto, gestão pública e
controle social, entre outras. Também em 2020 dois servidores da equipe finalizaram a
Pós-Graduação em Ouvidoria Pública, organizada pela CGU com o apoio a Organização dos
Estados Ibero-Americanos.
É importante ressaltar que em março de 2020, por ocasião do Dia do Ouvidor, a equipe da
SAOGT foi homenageada com uma Moção de Aplausos concedida pela Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, pelos significativos serviços prestados.
8 EQUIPE DA OUVIDORIA SETORIAL
Em 2020 , a Secretaria Adjunta de Ouvidoria-Geral e Transparência contou com os serviços
de nove profissionais, sendo quatro auditores de estado, uma analista administrativa, duas
técnicas administrativas, uma assessora técnica e uma estagiária.
À apreciação superior.
Cuiabá, 8 de Março de 2021
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