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Relatório COVID-19  

Subcontroladoria de Ouvidoria – SUOVI 

 

A Subcontroladoria de Ouvidoria – SUOUVI, da Prefeitura de Belo Horizonte, vem 

exercendo suas atribuições durante a crise do COVID-19 em regime de teletrabalho, 

instituído em virtude da necessidade de isolamento social, pelos Decretos Municipais 

n.º 17 298/2020, n.º 17 304/2020 e legislação correlata, com suas devidas alterações.  

 
O Sistema de Gestão de Ouvidoria (Sistema TAG) permite aos servidores da SUOUVI 

o acesso e a operação via internet, sem a necessidade de configurações especiais. 

Neste contexto, tem sido possível a consecução de suas competências sem a 

necessidade de mitigação das funções e, assim, manter suas tarefas nesse período.  

 
Desde o dia 19/03/2020, os servidores da Subcontroladoria de Ouvidoria têm 

trabalhado para registrar, encaminhar, acompanhar e responder às demandas da 

população de forma eficiente e dentro dos padrões exigidos. Todos os colaboradores 

estão em regime de home office (por 8 horas diárias), de segunda à sexta-feira e sob o 

regime de plantão nos finais de semana e feriados (por 2 horas diárias).  

 
Durante o período de quarentena, todas as manifestações registradas tramitaram 

normalmente, a despeito de estarem com os prazos suspensos, com a manutenção do 

fluxo de respostas.  

 
As novas manifestações, em sua maioria, relacionadas com a pandemia, estão sendo 

tratadas em regime especial de atendimento, mediante interação permanente com os 

órgãos responsáveis para sua avaliação, apuração e providências. Durante o período 

de isolamento social, a SUOUVI desenvolveu e participou de várias ações com o 

objetivo de suavizar o problema da calamidade de saúde instalada na cidade e 

cumpriu seu papel. 

 
Destaca-se que a SUOUVI participou da elaboração do fluxo de vistoria durante este 

período e da definição de responsáveis pela apuração das demandas provenientes 

desse mesmo fluxo. Durante o período de atendimento, a SUOUVI fez contatos com 

diversos munícipes que tiveram dificuldades de acesso ao sistema de registros, 

auxiliando no cadastramento para o recebimento de cestas básicas, distribuídas pelo 

município à população carente.  
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Em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública — SMSP, a Ouvidoria 

buscou agilizar o atendimento das demandas de denúncias de descumprimento das 

normas do isolamento social, na orientação dos cidadãos e estabelecimentos. 

 
A SUOUVI produz relatórios estatísticos diários sobre os registros, encaminhamentos 

e tramitação das manifestações relacionadas ao COVID-19, sem prejuízo dos 

relatórios de movimentação geral, mensal e anual das manifestações de Ouvidoria, 

sobre os diversos serviços de responsabilidade da PBH, sobre os pedidos de acesso à 

informação baseados na LAI — Lei Nacional nº 12.527/2011, todos em consonância 

com o Decreto Municipal nº 17.304/2020 e suas alterações. 

 
Com o objetivo de informar aos órgãos responsáveis no combate à pandemia, acerca 

da participação/colaboração da sociedade belorizontina e sua percepção na lida com a 

calamidade, o presente relatório foi estruturado. 

 

As estatísticas aqui contidas se constituem em uma importante fonte de informação, 

extraída dos impulsos espontâneos dos cidadãos da capital mineira, que merecem ser 

interpretadas em prol dessa mesma comunidade.  

 
Foi colecionado um total de 46.144 manifestações em 337 dias, relacionadas ao 

COVID-19, além das manifestações rotineiras que tratam das políticas e serviços 

públicos no município. Cumpre destacar que, nos últimos anos, a SUOUVI recebeu, 

em média, 3.500 manifestações mensais.  

 
Segue, em destaque, a imagem do Portal da Prefeitura de Belo Horizonte, com as 

informações ao cidadão, para registro de manifestações, as estatísticas relacionadas 

às demandas do COVID-19 e, em seguida, o quadro com as demais manifestações. 
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Análise dos Dados 
 
 
A SUOUVI estruturou o Sistema TAG para receber as manifestações da população 

relacionadas ao COVID-19, bem como às normas de isolamento social.   

Do dia 18/03/2020 ao dia 18/02/2021, a SUOUVI recebeu 46.144 manifestações 

relacionadas ao COVID-19, classificadas e tipificadas na tabela abaixo: 

 

Tipos de manifestação 

TOTAL    46.144   100% 

     DENÚNCIA   42.281   91,63% 

     RECLAMAÇÃO    2.076   4,50% 

     SOLICITAÇÃO   882   1,91% 

     INFORMAÇÃO    601   1,30% 

     SUGESTÃO   240   0,52% 

     ELOGIO    64   0,14% 

 

Do total de manifestações registradas sobre o COVID-19, foram respondidas 45.388 

(98,36%). 

As queixas classificadas como ―denúncias‖ caracterizam a maioria das manifestações 

42.281 (91,63%). 

As manifestações anônimas compõem a maioria dos registros, girando em torno de 

40.212 (87,14%). 

Tipos de Manifestante 

 

TOTAL    46.144    100% 

     ANÔNIMO   40.212   87,14% 

     PESSOA FÍSICA    5.656    12,26% 

     PESSOA FÍSICA ACIMA DE 60 ANOS   103   0,22% 

     PESSOA JURÍDICA    89    0,19% 

     SERVIDOR PÚBLICO   54   0,12% 

     PESSOA FÍSICA ACIMA DE 80 ANOS    28    0,06% 

     INSTITUIÇÃO PÚBLICA   2   0,00% 
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Os registros das manifestações na SUOUVI ocorreram pelos meios digitais de 

comunicação disponíveis e somaram 95,10% das demandas, com destaque para o 

aplicativo de dispositivos móveis e a internet. Os contatos telefônicos e presenciais 

somaram apenas 4,90% das queixas. Desde o mês de outubro, a Central de 

Atendimento BH Resolve reabriu para atendimento ao público e registrou 

presencialmente, sobre o COVID-19, 6 manifestações, o  equivalente a 0,01% das 

queixas dos cidadãos. 

 

Meios de Registro de Manifestação 

 

TOTAL    46.144   100% 

     SITE MOBILE   21.645   46,91% 

     INTERNET    21.194   45,93% 

     TELEFONE   2.256   4,89% 

     OUVIDOR SUS    950   2,06% 

     E-MAIL    84   0,18% 

     OUVIM REC CIDAD   9   0,02% 

     PRESENCIAL    6   0,01% 

 

A Secretaria Municipal de Segurança Pública — SMSP – foi a pasta mais acionada 

nesse período, em virtude das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 

Municipal nº 17.304/2020.  

Foi endereçado pelos manifestantes à SMSP um total de 32.080 manifestações, das 

quais 31.928 foram denúncias registradas para providências relacionadas ao 

descumprimento das normas de isolamento social vigentes no município.  Ainda houve 

181 demandas divididas entre sugestões, solicitações, reclamações, pedidos de 

orientação e elogios relacionados à atuação da PBH no combate ao COVID-19. 

À Secretaria Municipal de Saúde – SMSA – foram endereçadas 1.682 manifestações, 

representando 3,65%, do total. 

Segue abaixo, a tabela com o quantitativo de queixas encaminhadas a cada secretaria 

municipal responsável pela resposta às demandas: 
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QUANTITATIVO DE DEMANDAS POR SECRETARIA 

 

TOTAL   46.144   100% 

     SMSP   32.080   69,52% 

     SUOUVI   9.997   21,66% 

     SMSA   1.682   3,65% 

     SMASAC   762   1,65% 

     SMED   483   1,05% 

     BHTRANS   485   1,05% 

     SUFIS   317   0,69% 

     SMPU   186   0,40% 

     SMPOG   26   0,06% 

     SMMA   27   0,06% 

     SLU   19   0,04% 

     GP   14   0,03% 

     SMFA   13   0,03% 

     SMOBI   9   0,02% 

     SMDE   9   0,02% 

     SUGESP   9   0,02% 

     SMEL   7   0,02% 

     SUMOG   5   0,01% 

     OGE   3   0,01% 

     SUREG   3   0,01% 

     URBEL   2   0,00% 

     PBH   2   0,00% 

     SUCOM   2   0,00% 

     CTGM   1   0,00% 

     SMAICS   1   0,00% 

 

 

Os quantitativos de manifestações que aparecem sob a responsabilidade da SUOUVI 

são aqueles em andamento, na fase de encaminhamento ao órgão responsável, ou 

ainda, que aguardam informações complementares por parte dos manifestantes. 

As estatísticas a seguir referem-se aos encaminhamentos, prazos de resposta, 

tipologias e outras informações sobre as demandas registradas nesse período. 

Abaixo, encontra-se um gráfico dos registros de manifestações sobre COVID-19 por 

período de 30 dias: 
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FASES DO ISOLAMENTO SOCIAL 

Este período de 337 dias foi divido em fases de acordo com a regulamentação da 

Prefeitura de Belo Horizonte, em relação às atividades urbanas de comércio, indústria 

e serviços, visando garantir a saúde dos munícipes, por meio das normas de 

isolamento social, mas também a manutenção das atividades econômicas. 

Dessa forma, as tabelas abaixo demonstram a captação e a movimentação das 

demandas nas fases estabelecidas neste período. 

Tipos de manifestação 

TIPOLOGIA 

FASE 1 - 
18/03/2020 

a 
24/05/2020 

  

FASE 2 - 
25/05/2020 

a 
05/06/2020 

FASE 3 - 
06/06/2020 

a 
28/06/2020 

FASE 4 - 
29/06/2020 

a 
05/08/2020 

FASE 5 - 
06/08/2020 

a 
10/01/2021 

FASE 6 - 
11/01 /2021 

a 
31/01/2021 

FASE 7 
01/02/2021 

a 
18/02/2021 

TOTAL 23.025 
 

1.694 4.388 9.655 6.127 636 619 

DENÚNCIA 21.219   1.533 4.154 9.302 5.421 525 224 

ELOGIO 21   3 0 6 27 2 5 

INFORMAÇÃO 177   19 30 39 137 41 158 

RECLAMAÇÃO 1.085   97 132 182 316 39 225 

SOLICITAÇÃO 424   31 56 99 182 14 76 

SUGESTÃO 99   11 16 27 44 15 28 

 

Situação da manifestação 

SITUAÇÃO 

FASE 1 - 
18/03/2020 

a 
24/05/2020 

  

FASE 2 - 
25/05/2020 

a 
05/06/2020 

FASE 3 - 
06/06/2020 

a 
28/06/2020 

FASE 4 - 
29/06/2020 

a 
05/08/2020 

FASE 5 - 
06/08/2020 

a 
10/01/2021 

FASE 6 - 
11/01 /2021 

a 
31/01/2021 

FASE 7 
01/02/2021 

a 
18/02/2021 

TOTAL 23.025 
 

1.694 4.388 9.655 6.127 636 619 

ENCERRADA 22.896   1.653 4.284 9.468 5.731 561 155 

PROVIDENCIADA 123   40 92 95 393 71 461 

DILIGENCIADA 4   0 12 92 3 4 3 

COMPLEMENTADA 0   0 0 0 0 0 0 

LIDA 2   0 0 0 0 0 0 

NÃO LIDA 0   0 0 0 0 0 0 

 



 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte  
Controladoria-Geral do Município  

Subcontroladoria de Ouvidoria 

11 
 

 

Média diária de registros por fase 

Média diária 
de registros 

VIGÊNCIA Nº DIAS MEDIA/DIA 

FASE 1 18/03/2020 a 24/05/2020 67 343,7 

FASE 2 25/05/2020 a 05/06/2020 12 141,2 

FASE 3 06/06/2020 a 28/06/2020 22 199,5 

FASE 4 29/06/2020 a 05/08/2020 37 260,9 

FASE 5 06/08/2020 a 10/01/2021 157 39,0 

FASE 6 11/01/2021 a 31/01/2021 20 31,8 

FASE 7 01/02/2021 a 18/02/2021 18 34,4 

 

A primeira fase do isolamento social é usada como parâmetro para as fases seguintes. 

Essa fase foi a que registrou maior número de demandas dos munícipes, tendo 67 

dias de duração e uma média de 343,7 manifestações registradas por dia. A fase 

seguinte, além de ter duração menor, recebeu também um menor número de queixas 

da ordem de 7,36% das manifestações em relação à primeira fase. As outras fases 

registraram também um número bem menor de manifestações em relação à primeira 

fase, conforme demonstrado na tabela acima. A proporcionalidade entre as tipologias 

aponta a denúncia com uma média de 94,75% do total das manifestações em cada 

fase, dominando a atenção dos munícipes em relação ao descumprimento das normas 

estabelecidas por empresas, entidades e organizações. As reclamações obtiveram a 

média de 4,04%, seguidas das solicitações 1,62% e informações, sugestões e elogios 

respectivamente com 0,92%, 0,43% e 0,18%. A partir do dia 11 de janeiro de 2021, 

houve novo retorno à fase inicial, em que se permitiu apenas o funcionamento das 

atividades essenciais. Nessa fase, nota-se um novo aumento de registros de 

demandas em relação à fase anterior, porém bem menor que a primeira fase nos 

meses de março a maio de 2020. 

A variabilidade das médias e quantidades de manifestações entre as fases está 

relacionada ao cumprimento/descumprimento das normas em vigor no período.  Na 

fase inicial, foi registrado o maior número de manifestações, 50,87% do total de 

45.260. Na segunda fase de estabilização das definições das normas, o número de 

queixas caiu ao seu menor indicador 3,741% do total. A terceira fase, que marcou um 

início de flexibilização, indicou um aumento do descumprimento das normas e 

consequentemente, um crescimento de registros de manifestações dos munícipes. A 

terceira fase, que marcou um retorno ao controle inicial, mostrou a continuidade do 

crescimento do número de manifestações registradas em relação à fase anterior, 

atingindo, 9,70% do total. Na quarta fase, os registros continuaram aumentando, 
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chegando a 21,33%, nível mais elevado depois da fase 1. A quinta fase, já de 

flexibilização total, reabertura do comércio, bares e restaurantes, o registro de 

manifestações caiu a 12,49% do total. A sexta fase, iniciada em 11/01/2021, registrou 

até a data de 18/01/2021, uma média de 0,82% do total das manifestações sobre 

COVID-19 e sobre as medidas adotadas no combate, contenção e prevenção da 

doença. A fase 7 iniciou nova flexibilização e reabertura das atividades comerciais não 

essenciais e marcou uma pequena redução de 2,67% nos registros de manifestações. 

 

Totais registrados em cada fase 

FASES 46.144 
 

100% 

FASE 1 23.025   49,90% 

FASE 2 1.694   3,67% 

FASE 3 4.388   9,51% 

FASE 4 9.655   20,92% 

FASE 5 6.127   13,28% 

FASE 6 636   1,38% 

FASE 7 619   1,34% 
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Análise de Dados das Secretarias 

 

I - Secretaria Municipal de Segurança Pública – SMSP 

 

A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas no Decreto 

Municipal nº 17.304/2020 ficou a cargo dos órgãos de segurança pública, com o apoio 

da Subsecretaria de Fiscalização e da Vigilância Sanitária, caso necessário. 

Em face dessas atribuições, a Secretaria Municipal de Segurança Pública ficou 

responsável pela apuração das manifestações que tratam do descumprimento da 

respectiva norma de isolamento social, que culminou na suspensão temporária de 

Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidas para realização de 

atividades com potencial de aglomeração de pessoas.  

Portanto, diversas atividades e estabelecimentos comerciais tiveram as suas 

atividades suspensas pelo potencial de risco de contaminação e propagação da 

infecção viral provocada pelo Coronavírus.  

Neste período de 337 dias, a SUOUVI recebeu, analisou e encaminhou à SMSP um 

total de 32.080 manifestações, que correspondem a 99,53% das denúncias sobre o 

funcionamento de estabelecimentos comerciais em desacordo com as normas do 

decreto municipal em epígrafe, seguida da ocorrência de algum tipo de aglomeração 

no âmbito do município.  

Ressalta-se que a população se mostrou insatisfeita com o funcionamento irregular ou 

indevido, especialmente de bares, lojas em geral, salões de beleza, restaurantes, 

igrejas, call-centers e academias. Esses estabelecimentos foram identificados pela 

Ouvidoria como aqueles com maior incidência, dentre as denúncias recebidas. 

Nesse período, foram encerradas todas as 32.080 manifestações. 

Embora seja grande o volume de manifestações recebidas, a SMSP empenhou-se em 

cumprir os prazos de resposta, conforme demonstra o gráfico abaixo: 
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Dentre os meios digitais de acesso à SUOUVI, a internet foi utilizada para a 

proposição de 17.585 demandas, o que corresponde a 54,82% das reclamações e o 

aplicativo para dispositivos móveis em outras 12.902 demandas (40,22%).   

Esses canais em destaque são os preferidos, pelos cidadãos de Belo Horizonte, para 

o registro de suas manifestações.  O gráfico abaixo mostra todos os meios de acesso. 

Meio de Entrada 

 

 

 

 

     1 A 30 DIAS      31 A 60 DIAS      ACIMA DE 60
DIAS

     PENDENTES

99,66% 

0,23% 0,12% 0,00% 

Prazo de Resposta 

54,82% 

40,22% 

3,73% 1,14% 0,08% 0,01% 0,01% 

Meio de Entrada 
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II - Subcontroladoria de Ouvidoria – SUOUVI 

A SUOUVI tem, sob sua análise e tratamento, um total de 9.997 manifestações, que 

são relacionadas à pandemia do COVID-19, além de outros registros com temas 

diversos.  

A tipologia das manifestações segue o disposto na tabela abaixo: 

Tipo de Manifestação 

 

 

Todas as manifestações recebidas pela SUOUVI passam por algum tipo de análise, 

tratamento, classificação e/ou tipologia. Este trabalho de filtragem e compreensão da 

linguagem oriunda dos cidadãos representa um esforço do município em identificar as 

reais necessidades e reivindicações da população.  

Portanto, esse número elevado de outras queixas precisa de um tratamento específico 

para se alcançar a racionalidade esperada e a informação (denúncias, reclamações, 

sugestões, etc.) possa adquirir um entendimento razoável, para que surta seus efeitos.  

Assim, essas manifestações em andamento, em sua maioria, encontram-se 

incompletas ou mesmo sem a cognição necessária. E por falta de informações 

suficientes, foram diligenciadas e ainda estão em processamento. Algumas delas 

chegaram a ser encerradas por falta de respostas e/ou decurso de prazo. Existem 

ainda manifestações na fase de triagem e outras que não foram encaminhadas para 

apuração. 

     DENÚNCIA     SOLICITAÇÃO     RECLAMAÇÃO     INFORMAÇÃO     SUGESTÃO      ELOGIO

84,91% 

5,56% 4,64% 2,77% 1,59% 0,53% 

Tipologia 
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Seguindo a mesma tendência das outras manifestações, o aplicativo para dispositivos 

móveis e a internet foram os meios de acesso preferidos pelos cidadãos no registro de 

suas queixas. 

Meios de Entrada 

 

Das 9.997 manifestações recebidas na SUOUVI, 9.246 foram tratadas, analisadas, 

processadas e encerradas. 

Essas manifestações foram geridas por meio de triagem da própria SUOUVI, que fez o 

tratamento das demandas e encaminhou as respostas aos cidadãos, com base em 

informações parametrizadas no contexto da classificação e tipologia da 

denúncia/reclamação. 

O gráfico abaixo ilustra a situação das manifestações no período de 18/03/2020 a 

18/02/2021. 

Situação 

 

66,76% 

22,68% 

7,43% 
2,74% 0,35% 0,02% 0,02% 

ENCERRADA PROVIDENCIADA DILIGENCIADA LIDA

92,49% 

7,33% 
0,17% 0,01% 
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III - Secretaria Municipal da Saúde – SMSA 

Foi encaminhado à SMSA, no período de 18/03/2020 a 18/02/2021, um total de 1.682 

manifestações. As denúncias sobre COVID-19 e sobre vacinação somam 1.379 

(81,99% do quantitativo). A maioria das manifestações refere-se a estabelecimentos 

que, mesmo autorizados a funcionar, estavam a descumprir as orientações de 

prevenção e redução dos riscos de contágio, estabelecidas nas normas municipais de 

combate à atual pandemia.  

Tipologia 

 

Foram encerradas todas as 1.682 manifestações encaminhadas à SMSA, de acordo 

com os prazos demonstrados no gráfico abaixo.  

 

 

81,99% 

5,53% 3,98% 5,77% 2,68% 0,06% 

     1 A 30 DIAS      31 A 60 DIAS      ACIMA DE 60
DIAS

     PENDENTES

65,04% 

16,29% 
18,67% 

0,00% 

Prazo de Resposta 
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IV - Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 

– SMASAC  

A SMASAC recebeu 762 manifestações, sendo 593 (77,82%) reclamações, 102 

(13,39) solicitações, 34 (4,46%) pedidos de informação, 31 denúncias (4,07%) e 2 

(0,26%) sugestões. A maior parte das manifestações é relativa às ações adotadas 

pela PBH em defesa de pessoas vulneráveis e moradores de rua. As reclamações 

e/ou solicitações foram referentes à distribuição de cestas básicas e produtos de 

higiene. Destaca-se a pessoa física como tipo de manifestante que predomina nas 

manifestações encaminhadas à SMASAC. 

 

Do total de 762 manifestações, 757 (99,34%) foram encerradas e 5 (0,66%) ainda 

estão em andamento. Foram encerradas 677 demandas em até 30 dias após seu 

registro; 43, entre 30 e 60 dias após o registro; 37 em prazo superior a 60 dias do 

registro e 5 manifestações ainda encontram-se em andamento. 

 

     PESSOA
FÍSICA

     ANÔNIMO      PESSOA
FÍSICA

ACIMA DE 60
ANOS

     PESSOA
JURÍDICA

    PESSOA
FÍSICA

ACIMA DE 80
ANOS

     SERVIDOR
PÚBLICO

86,75% 

12,20% 
0,66% 0,13% 0,13% 0,13% 

Tipo de Manifestante 

     1 A 30 DIAS      31 A 60 DIAS      ACIMA DE 60
DIAS

     PENDENTES

88,85% 

5,64% 4,86% 0,66% 

Prazo de Resposta 
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V - Secretaria Municipal de Educação – SMED 

 

A SMED recebeu 483 manifestações encaminhadas pela Ouvidoria para as devidas 

apurações. Foram 390 reclamações, 37 pedidos de informação, 27 solicitações, 26 

denúncias e 3 sugestões. 

A maior parte das manifestações foi referente à distribuição de cestas básicas às 

famílias de estudantes matriculados nas escolas municipais de ensino fundamental, 

infantil ou creches conveniadas à Prefeitura de Belo Horizonte. 

Tipologia 

 

A tendência de meio de registro das manifestações se mantém, havendo preferência 

dos cidadãos pelo registro através dos meios digitais (94,62% do total), em relação ao 

telefone (5,38%). 

 

Meio de entrada 

TOTAL   483   100% 

     SITE MOBILE   319   66,05% 

     INTERNET   133   27,54% 

    TELEFONE   26   5,38% 

      E-MAIL   5   1,04% 

 

RECLAMAÇÃO INFORMAÇÃO SOLICITAÇÃO
     DENÚNCIA      SUGESTÃO

80,75% 

7,66% 5,59% 5,38% 0,62% 
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Foram encerradas todas as 483 manifestações, sendo 478 entre 1 e 30 dias do 

registro, outras 3 entre 31 e 60 dias e 2 após 60 dias do seu registro. Não há, nesta 

pasta, manifestações ainda em andamento. 

 

 

     1 A 30 DIAS      31 A 60 DIAS      ACIMA DE 60
DIAS

     PENDENTES

98,96% 

0,62% 0,41% 0,00% 
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VI - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS 

 

A BHTRANS recebeu 485 manifestações no período entre 18/03/2020 e 18/02 de 

2021. Foram 445 reclamações (91,75%), seguidas de 29 denúncias (5,98%), 6 

solicitações (1,24%) e 5 pedidos de informação (1,03%). 

 

As reclamações com maior incidência relacionam-se com a deficiência de higienização 

e ocupação excessiva dos veículos que fazem parte da frota de transporte público. Os 

usuários queixosos reclamam da inobservância das empresas quanto às orientações 

da Prefeitura de Belo Horizonte.  

Após adoção dos procedimentos regulamentares, todas as 485 manifestações foram 

encerradas. 

 

RECLAMAÇÃO
     DENÚNCIA      SOLICITAÇÃO

INFORMAÇÃO

91,75% 

5,98% 1,24% 1,03% 

Tipologia 

     1 A 30 DIAS      31 A 60 DIAS      ACIMA DE 60
DIAS

     PENDENTES

90,10% 

9,28% 
0,62% 0,00% 
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VII - Demais Secretarias 

 

Outras secretarias receberam 655 manifestações nesse período. As queixas são 

relacionadas às normas de isolamento social e contenção do contágio. Foram 

registrados pedidos de orientação sobre o funcionamento dos órgãos, prazos, prática 

de preços abusivos em estabelecimentos comerciais e elogios à gestão administrativa. 

O gráfico abaixo ilustra os tipos de manifestação e seus quantitativos. 

 

 

Todas as 655 manifestações recebidas nessas secretarias foram encerradas. O 

gráfico abaixo demonstra o prazo das respostas dessas manifestações. 

 

 

61,07% 

17,56% 
9,01% 7,63% 

3,82% 0,92% 

     1 A 30 DIAS      31 A 60 DIAS      ACIMA DE 60
DIAS

     PENDENTES

75,27% 

17,40% 

7,33% 
0,00% 



 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte  
Controladoria-Geral do Município  

Subcontroladoria de Ouvidoria 

23 
 

 

VIII - Conclusão 

 
A Subcontroladoria de 

Ouvidoria é um canal de 

comunicação direta, entre o 

cidadão e a Prefeitura de Belo 

Horizonte, e tem como 

competência examinar 

manifestações referentes a 

procedimentos e ações de 

agente, órgão e entidade da 

administração direta e indireta do Poder Executivo, bem como de concessionário e 

permissionário de serviço público municipal, conforme Decreto Municipal Nº 16.738, 

de 6 de outubro de 2017. 

Compete à SUOUVI elaborar relatórios de gestão consolidados, com avaliação de 

satisfação do usuário do serviço público e a indicação de melhorias a serem adotadas 

pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo. 

Durante o isolamento social, a Ouvidoria do Município se constitui no canal de 

abertura à população da capital mineira. Não obstante, os desafios e as ações 

empreendidas para amenizar os efeitos da pandemia, a Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte está sempre disposta a OUVIR o cidadão chamado a colaborar e contribuir 

para a (re)construção do espaço público. 

Nesse período, ficou comprovada a importância das Ouvidorias Públicas no 

acolhimento do clamor social em situações de calamidade, recebendo as queixas dos 

munícipes, dialogando, buscando soluções junto aos órgãos e dando respostas às 

pessoas. 

Os gráficos apresentados revelaram, nestes 337 dias, que as decisões da Prefeitura 

de Belo Horizontes foram acertadas quanto ao isolamento social e demais medidas 

adotadas para a contenção e disseminação do Coronavírus.  

Verificou-se que grande parte das denúncias e reclamações demonstra uma adesão 

da população às regulamentações municipais em tempo de pandemia. A maior parte 

das manifestações foi relativa ao descumprimento das normas de distanciamento 

social, especialmente aquelas relativas à suspensão temporária de alvarás de 

funcionamento de estabelecimentos comerciais, situações de aglomeração e de 

natureza sanitária. 
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A SMSP vem desempenhando um papel fundamental na fiscalização e cumprimento 

das medidas determinadas pelo Decreto Municipal 17.304/2020. Ressalta-se o quanto 

tem sido valiosa a atuação e contribuição da Guarda Civil Municipal. 

 

O baixo número de manifestações endereçadas à SMSA revelou, neste período, que o 

sistema de saúde da capital mineira está suportando o desafio de atendimento à 

população infectada. 

A SUOUVI alerta para a importância da manutenção das medidas adotadas até o 

momento propício e seguro para a flexibilização. 

Esclarece que o presente relatório tem por objetivo contribuir com órgãos para adoção 

das melhores políticas de combate à pandemia. Verifica-se, ainda, que as estatísticas 

contêm um número reduzido de disfunções relativas à prestação de alguns serviços 

públicos.  

Isso significa dizer que a comunicação/informação ao cidadão sobre as ações do 

município no combate à pandemia pode ser aperfeiçoada. Que o sistema de 

transporte público poderá oferecer melhores condições de prevenção aos usuários ou 

que os espaços públicos tenham mais equipamentos de higienização para a 

população.       

Tão relevante quanto às ações da PBH neste período de calamidade, tem sido a 

participação e envolvimento do cidadão da capital mineira. O aumento exponencial no 

número de manifestações espontâneas endereçadas à Ouvidoria, neste período, 

demonstra uma vitalidade democrática do belorizontino, em virtude dessa expressiva 

participação social.  

 

 

Controladoria Geral do Município – CTGM 

Subcontroladoria de Ouvidoria – SUOUVI 

 

 

 

 


