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1 RESUMO DAS MENSAGENS
Este relatório tem por objetivo a busca semanal dentro do sistema de ouvidorias do Poder
Executivo, com o propósito de identificar e individualizar as demandas apresentadas pela
população, e que se relacionam a dúvidas e questionamentos acerca do Coronavírus
(COVID-19).
Com fundamento na Lei Complementar nº 550, de 2014 e no art. 52, parágrafo 2º, da
Constituição Estadual de Mato Grosso, a Controladoria Geral do Estado (CGE) possui
competência e atribuições no sistema de ouvidorias. Deste modo a equipe da Secretaria
Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência implantou um atributo no sistema Fale Cidadão,
permitindo a triagem rápida das manifestações pertinentes ao tema Coronavírus
(COVID-19). Do mesmo modo que foi produzido artefato semelhante junto ao SIAG e
SIAG-C, que permite a busca automática de aquisições relacionadas ao COVID-19,
disponibilizando no ambiente do Portal Transparência.
Para ampliar a abrangência de nossas buscas, a nossa pesquisa investiga outras
palavras-chave que possuem relação temática com a pandemia e seus efeitos, e esse
trabalho teve início em 15/03/2020, com a análise permanente da evolução das dúvidas da
população de Mato Grosso, bem como daquelas denúncias e reclamações relacionadas ao
COVID-19. Tudo em harmonia com o disposto no artigo 6º-B da Lei federal nº 13.979, de
2020, e com os propósitos de melhoria na prestação dos serviços públicos preconizados
pela Lei nº 13.460, de 2017, e a norma reguladora interna, o Decreto estadual nº 195, de
09/08/2019.
Nesta 37ª semana de medição registramos um pequeno aumento no número de mensagens,
voltando ao patamar entre 20 e 30 mensagens.
1.1 EVOLUÇÃO DAS MENSAGENS
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2 NATUREZA
Já foi demonstrado que o modelo de atuação das Ouvidorias públicas do Poder Executivo de
Mato Grosso é no formato de rede interligada, tendo à frente a Secretaria Adjunta de
Ouvidoria Geral e Transparência, na condição de órgão central.
Deste modo, com fundamento na Lei Complementar nº 162, de 2004, a CGE sistema e
centraliza o recebimento e a triagem inicial das demandas da população. As manifestações
são acolhidas por meio dos portais institucionais de todos os órgãos e entidades da
Administração através de um link, por e-mail e através do Ouv-zap, e logo as manifestações
são cadastradas no Sistema Fale Cidadão para o devido tratamento. Com a evolução da
pandemia do Coronavírus (COVID-19) houve um crescimento substancial na utilização do
aplicativo de smartphone MT Cidadão, que também vem sendo usado em larga escala pelos
mato-grossenses para comunicação institucional com o Estado.
Após a triagem e tratamento inicial, as demandas são distribuídas às unidades com
atribuição relacionada à manifestação em particular, e possuem um prazo para a efetiva
resposta (15 dias renováveis uma vez pelo mesmo tempo). Inicialmente a demanda recebe
uma dessas classificações: denúncia, reclamação, solicitação, sugestão, informação (LAI) e
elogio.
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Classificação das espécies de manifestações recebidas, por semana, com destaque para os
Pedidos de Acesso à Informação (LAI), em cor rosa, e por Área de atuação Governamental.
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3 ALERTAS
Esta semana, metade das mensagens estão relacionadas à área de SAÚDE: são sobre
agendamento e sobre o atendimento no Centro de Triagem Covid-19, na Arena Pantanal e
sobre o atendimento ao cidadão nas unidades Covid-19 nos hospitais do estado.
Na área de EDUCAÇÃO registramos mensagens sobre a carga horária dos alunos do 3º
ano, e questionamentos sobre atendimentos presenciais para rematrícula de alunos.
Recebemos também questionamento sobre uma convocação do MT Prev para
recadastramento presencial de servidores aposentados e pensionistas, considerando que a
maioria fazem parte do grupo de risco.
Recepcionamos também um total de seis denúncias de descumprimento de medidas de
prevenção e combate ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito dos órgãos e entidades do
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Poder Executivo: Três sobre servidores não utilizando máscaras nas dependências da
Secretaria de Estado de Cultura; uma sobre casos de COVID em setor da Politec; outra
reiterando denúncias da semana anterior, sobre 10 servidores de um mesmos setor
contaminados, mais outros 2 da sala vizinha, na SEPLAG; e uma última, da SESP, sobre
comportamento de servidor em tele-trabalho.
Recebemos também um pedido de informação sobre violência contra a mulher em 2020.
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4 MENSAGENS POR NATUREZA, ÁREA GOVERNAMENTAL E TIPIFICAÇÃO
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5 COMPORTAMENTO DAS DEMANDAS
Para registro das mensagens, a maioria dos cidadãos faz uso do atalho (botão) dentro do
sistema Fale Cidadão, com a possibilidade de vincular a demanda ao COVID-19 (facilitando
assim o cadastro e a busca). Deste modo é facilitada a busca de quem faz tratamento da
demanda, e a população percebe que a pandemia é objeto de preocupação dos agentes
públicos.
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As entidades mais demandadas no período acumulado são, em ordem decrescente: Seduc,
SES, Procon e Casa Civil. Nesta semana não registramos mensagens para o Procon e Casa
Civil.
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No gráfico e tabela abaixo estão a totalidade das demandas recebidas pelas Ouvidorias no
período referenciado:
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6 PUBLICIDADE DOS RELATÓRIOS
Além das autoridades destinatárias deste relatório, a parte analítica é disponibilizada no
Portal Transparência do Poder Executivo de Mato Grosso (Portal Covid), seguindo diretriz
sugerida pela organização Transparência Internacional. As informações aqui publicadas
cumprem diretrizes de transparência de informações públicas.
À apreciação superior.
Cuiabá, 30 de Novembro de 2020

_______________________________
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Aline Rabaiolli Landini
Analista da Área Meio - Administradora
_______________________________
Vilson Pedro Nery
Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Transparência
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