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Declaração da Alta Administração
A Ouvidoria-Geral do Estado – OGE é um órgão autônomo e central, no âmbito de suas competências, responsável por fomentar o controle social como principal canal de interlocução entre o Estado
e a sociedade e, por isso, a sua atuação será sempre pautada em defesa de valores como a ética,
a obediência às normas, a transparência, a integridade com os gastos públicos e o respeito com o
cidadão, pagador de impostos, foco principal de um governo.
Por sermos o canal onde o usuário do serviço público se manifesta quanto à sua satisfação ou
insatisfação, temos condições de mensurar o nível de qualidade dos serviços públicos estaduais.
Portanto, reconhecemos o fundamental papel da Ouvidoria em fomentar a construção de políticas
públicas efetivas, buscando atender a sociedade, que anseia por um Estado confiável, onde seus
dirigentes e servidores sirvam ao interesse público de forma zelosa e leal, ofertando e executando
serviços mais eficientes.
O Plano de Integridade propiciará maior compromisso e responsabilidade institucional, por meio da
adoção de estratégias e padrões determinantes para a construção de uma cultura de boa governança, ética, legalidade e transparência em suas ações. Nosso bem maior é nosso patrimônio humano,
portanto, o comprometimento e o engajamento de todos com a execução do plano é de extrema
importância. Os valores de integridade devem ser enraizados dentro de todos nós para que tenhamos orgulho de atuar em uma instituição de qualidade, que preza pelo bem comum e social e que
oferece a quem depende dos nossos serviços, efetividade e resolutividade de suas demandas.
Este é um marco significativo na busca contínua pela melhoria da atuação do órgão no cumprimento da sua missão institucional, como indutora de uma Administração Pública íntegra, participativa,
transparente, eficiente e eficaz.

Respeitosamente,
Ouvidora-Geral do Estado de Minas Gerais
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A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais
Identidade Organizacional

Valores
Satisfação do Usuário

Missão

Ser partícipe da ﬁscalização
interna, com foco na prevenção e combate à corrupção.
Ouvir, acompanhar e responder às manifestações da
sociedade, propondo ações
que visem a melhoria e
aprimoramento dos serviços
públicos.

S
E

Conhecer o grau de satisfação do
usuário de serviço público, buscar
soluções para as demandas apresentadas, oferecer informações gerenciais e
sugestões aos dirigentes dos órgãos e
entidades da administração pública,
visando a eﬁciência e o aprimoramento
da prestação do serviço público.

Ética
Atuar com seriedade, honestidade,
integridade e conduta exemplar,
obedecendo aos princípios da administração pública e conduzindo nossas
ações com foco no interesse público.

Respeito

Visão

Contribuir para o alcance da
excelência da gestão na
administração do Estado, por
meio da vocalização dos
anseios do cidadão em
relação aos serviços
públicos em Minas Gerais.

R
Negócio

Promover a interlocução entre
os usuários dos serviços
públicos e a administração
pública direta, autárquica
e fundacional do Poder
Executivo, atuando como
promotor e agente de
mudanças em prol de uma
gestão pública transparente,
eﬁcaz, participativa, ética e
eﬁciente.

V
I

Prezar pelo respeito como premissa
nas tratativas e nas relações interpessoais das equipes, com nossos parceiros e nos atendimentos prestados aos
usuários dos serviços públicos, valorizando a pluralidade de ideais, estimulando a inclusão e promovendo o agir
saudável, útil e de boa-fé.

Verdade

Agir de forma ﬁdedigna e transparente
aos princípios da administração
pública, respeitando e respondendo
aos mecanismos de controle interno e
externo.

Integridade
Alinhar nossos valores, princípios e
normas éticas para sustentar e
priorizar o interesse público sobre os
interesses privados.

Responsabilidade Social

R

Fomentar a participação e o controle
social no acompanhamento, ﬁscalização e avaliação dos programas e das
políticas públicas, em prol de uma
gestão mais transparente e eﬁciente,
visando o bem-estar social.
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Competências e Atribuições
A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE) foi criada pela Lei Estadual nº 15.298, de 6 de
agosto de 2004, e suas competências foram alteradas pela Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio
de 2019, que dispõe, em seu art. 53, que “a OGE tem como finalidade assistir diretamente o Governador no desempenho de suas atribuições relativas à fiscalização, ao aperfeiçoamento da prestação
dos serviços e atividades públicos e ao apoio à prevenção e ao combate à corrupção e ao assédio
moral, no âmbito do Poder Executivo”.
A OGE é o órgão governamental responsável pela comunicação entre o usuário dos serviços públicos e a administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, tendo as seguintes competências:
I – elaborar e expedir atos normativos, diretrizes e orientações aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, para disciplinar matérias de competência da OGE;
II – propor, em conjunto com a CGE, normas e diretrizes sobre a prevenção e o combate à corrupção e ao assédio moral;
III – receber, analisar, encaminhar e acompanhar, até a decisão administrativa final, manifestações,
sugestões, denúncias, reclamações, críticas, elogios, solicitações e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na
prestação e na fiscalização de tais serviços;
IV – receber, analisar, encaminhar e acompanhar, até a decisão administrativa final, reclamações
sobre a prática de assédio moral e denúncias de corrupção;
V – definir procedimentos com vistas à integração e à análise dos dados e informações relativos às
manifestações recebidas pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta;
VI – fomentar a criação de mecanismos de avaliação da satisfação dos usuários dos serviços públicos quanto às respostas obtidas dos órgãos e entidades;
VII – fomentar ações para a divulgação e a disseminação da participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos;
VIII – garantir a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
administração pública, nos termos da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017.
§ 2º – A OGE poderá requisitar aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e
aos concessionários e permissionários de serviços públicos as informações e os documentos necessários a suas atividades, bem como propor medidas de responsabilização do agente público pelo
descumprimento dos procedimentos e prazos definidos em lei e em normas específicas.
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Estrutura Orgânica
A Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019, determinou a nova estrutura orgânica da Ouvidoria-Geral do Estado e o Decreto nº 47.740, de 22 de outubro de 2019, definiu a organização do
órgão, em seu artigo 4º, a saber:
I – Gabinete;
II – Controladoria Setorial;
III – Assessoria Jurídica;
IV – Assessoria de Comunicação Social;
V – Assessoria Estratégica:
a) Núcleo de Estatística;
b) Núcleo de Qualidade;
VI – Coordenadoria Técnica:
a) Núcleo de Inteligência;
VII – Ouvidoria Ambiental e Agropecuária;
VIII – Ouvidoria de Assédio Moral e Sexual;
IX – Ouvidoria de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Desenvolvimento Social;
X – Ouvidoria Educacional;
XI – Ouvidoria de Fazenda, Licitações e Patrimônio Público;
XII – Ouvidoria de Prevenção e Combate à Corrupção;
XIII – Ouvidoria de Polícia;
XIV – Ouvidoria de Saúde;
XV – Ouvidoria do Sistema Penitenciário e Socioeducativo;
XVI – Ouvidoria de Assuntos Gerais;
XVII – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria de Planejamento e Orçamento;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
d) Diretoria de Logística e Aquisições;
e) Diretoria de Tecnologia da Informação.

Organograma da OGE
O organograma da OGE que refletirá a estrutura orgânica definida no art. 4º do Decreto nº 47.740,
de 22 de outubro de 2019, regulamentando o disposto na Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019,
poderá ser acessado pelo link abaixo:
http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/ouvidoria-geral/organograma
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O Plano de Integridade da OGE
O Plano de Integridade da OGE foi elaborado observando as diretrizes e os objetivos do Plano
Mineiro de Promoção da Integridade (PMPI), definidos nos artigos 3º e 5º do Decreto Estadual nº
47.185, de 12 de maio de 2017, que tem como pilares a ética, a probidade e o respeito às normas
que regulamentam as relações entre a administração pública e o setor privado.
Para a elaboração do plano, foi instituído pela alta administração, nos termos das Resolução OGE nº
9, de 5 de junho de 2019 e nº 12, de 11 de outubro de 2019, o Grupo de Trabalho – GT – responsável por pesquisar, levantar dados e informações, detectar pontos sensíveis de integridade no âmbito
da OGE, consolidar entendimento e elaborar Plano de Integridade específico, nos termos do referido dispositivo.
Como ponto de partida para elaboração do plano foram utilizados alguns instrumentos com o intuito de relatar o cenário atual do órgão, bem como mapear gargalos e oportunidades. Foi realizado,
preliminarmente, o Diagnóstico de Integridade, Controle Social e Transparência dos órgãos e entidade da Administração Pública Estadual, sobre os aspectos de Integridade, Controle Social e Transparência e o levantamento quanto aos instrumentos e práticas de integridade existentes na OGE,
conforme documento disponibilizado no Guia de Integridade Pública, Volume II, da ControladoriaGeral do Estado (CGE).
Além disso, foram realizadas pesquisas de boas práticas e de outros programas e planos de integridade implantados por diversos órgãos e entidades da administração pública e por empresas privadas com o intuito de se definir as oportunidades de melhoria e as estratégias e ações consideradas
importantes para o fortalecimento do ambiente de integridade da OGE.
Nesse contexto, a OGE apresenta seu Plano de Integridade pautado no fortalecimento institucional,
tendo como objetivo fomentar a adoção de ações destinadas à disseminação da conduta ética entre
seus servidores e colaboradores, à gestão dos riscos, ao controle e aprimoramento dos processos
de trabalho, à construção e execução de políticas de recursos humanos e ao aperfeiçoamento da
comunicação interna e externa.
O Plano também propõe ações voltadas à participação social e a defesa do usuário dos serviços públicos, à proteção de dados pessoais e à segurança da informação, haja vista o tratamento contínuo
de dados sensíveis pela OGE.
O GT realizou, ainda, o levantamento das ações de integridade em desenvolvimento e as passíveis
de implementação, bem como propôs os prazos e os responsáveis pelas ações. O Plano de Integridade da OGE visa alinhar suas metas e objetivos às ações da proposta do Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG) 2020/2023, o que implica e garante maior comprometimento e responsabilização pela execução de ambos os Planos.
A implementação do Plano representa um significativo avanço no sentido da consolidação do compromisso da alta administração e de todos os servidores do órgão com a integridade pública, passando a fazer parte do conjunto de entidades públicas alinhadas de maneira consistente aos valores,
princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público.

Pilares para a integridade
O Plano de Integridade da OGE foi construído com o objetivo de fomentar uma estrutura de governança capaz de estimular a cultura da ética, da lealdade à instituição, do cumprimento às legislações, da construção de mecanismos de controle e do exercício do planejamento e da execução
de suas atividades. Para tanto, foram definidos eixos temáticos e subeixos capazes de direcionar as
ações do plano.
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Eixo I:

Governança e
Comprometimento
da Alta Administração
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Eixo I: Governança e Comprometimento da Alta Administração
EIXO 1

GOVERNANÇA E
COMPROMETIMENTO
DA ALTA ADMINISTRAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURAS
DE GOVERNANÇA EFICIENTES,
TRANSPARENTES E CAPAZES DE
ESTIMULAR UM AMBIENTE
BASEADO EM ELEVADOS PADRÕES
DE CONDUTA

01

TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA

02

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

03

GESTÃO DE
RISCOS

04

CONTROLES
INTERNO

Figura 1. Eixo Governança e Comprometimento da Alta Administração

O Decreto Federal nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, define governança “como conjunto de
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade”.
As medidas direcionadas para uma atuação íntegra por parte da OGE partem ou contam com o
incentivo da alta administração do órgão que tem atuado na implementação de estruturas de governança eficientes, transparentes e capazes de estimular um ambiente baseado em elevados padrões
de conduta. Para melhor definição das ações, este eixo foi dividido nos subeixos a seguir:

Subeixo I.1: Transparência Pública

		
Garantir aos usuários dos serviços públicos acesso às informações e dados públicos, conforme
disposto na Lei Federal nº 12.527/2012 (Lei de Acesso à Informação - LAI) e no Decreto Estadual
nº 45.969/2012 (regulamenta o acesso à informação no âmbito do Estado de Minas Gerais). Neste
sentido, foram definidas ações visando dar transparência e manter atualizadas as informações relativas à atuação da OGE.
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Subeixo I.2: Planejamento Estratégico

		
O planejamento estratégico é um processo contínuo onde são definidas e revisadas a missão da
organização, a visão de futuro, os valores e os objetivos, tendo como norte ações que visam a mudança desejada pela instituição. De acordo com o Tribunal de Contas da União (2015, p. 3), “planejar
as ações da instituição é, ao mesmo tempo, desafio e oportunidade: permite revisitar o passado,
reconhecer erros e acertos e inovar para o futuro, de modo a desenhar novos caminhos que sejam
ao mesmo tempo seguros e desafiadores”. As ações deste subeixo foram definidas no sentido de
fortalecer a atuação estratégica da OGE.

Subeixo I.3: Gestão de Riscos

		
Identificar, avaliar, tratar e monitorar ameaças que possam impactar negativamente o alcance dos
objetivos e resultados de uma instituição, tem como propósito minimizar seus efeitos ou mesmo
eliminar a possibilidade desses riscos se materializarem. Foram estabelecidas ações que promovam
a identificação, o monitoramento e o tratamento de possíveis riscos aos processos/atividades da
Ouvidoria-Geral do Estado.

Subeixo I.4: Controles Internos

		
Para garantir que a instituição não se desvie de suas finalidades, ações de fortalecimento do controle interno dos processos/atividades da OGE foram criadas. Previsto no artigo 70 da Constituição
Federal de 1988 e pela Lei Federal nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), o controle interno implica em fiscalizar de diversas formas a execução contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do órgão, com o objetivo de se preservar o interesse público e nortear o gestor
para tomada de decisões.
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Eixo II:

Gestão de
Pessoas
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Eixo II: Gestão de Pessoas
EIXO 2

GESTÃO DE
PESSOAS
POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
VOLTADAS À MISSÃO INSTITUCIONAL,
FORTALECIMENTO DO CLIMA
ORGANIZACIONAL, ORIENTAÇÃO E
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

01

POLÍTICA DE
RECURSOS HUMANOS

02

CÓDIGO DE
CONDUTA ÉTICA

03

CONFLITO DE
INTERESSES E
NEPOTISMO

04

PREVENÇÃO E COMBATE
AO ASSÉDIO MORAL E
SEXUAL

05

COMUNICAÇÃO
INTERNA

Figura 2. Eixo Gestão de Pessoas.

A ideia de se gerir pessoas no ambiente organizacional não pode ser reduzida apenas à unidade administrativa e operacional que executa atividades de seleção, treinamento, remuneração e concessão de benefícios dos servidores. Gerir pessoas é definir políticas de recursos humanos voltadas à
missão institucional, é desenvolver ações para melhoria do clima organizacional, é capacitar, treinar,
orientar. Houve a subdivisão deste eixo, de modo a dar mais efetividade às ações a serem executadas, quais sejam:

Subeixo II.1: Políticas de Recursos Humanos
As habilidades e competências dos servidores, bem como um bom clima organizacional, definem
o sucesso das atividades do órgão. Reconhecer os valores dos servidores significa atrair, manter e
desenvolver os mesmos. Para tanto, foram propostas ações de mapeamento das competências e
habilidades dos servidores, de melhoria do clima organizacional, de formação, capacitação e qualificação, dentre outras. Todas as ações são voltadas ao fortalecimento e sensibilização dos valores e
princípios da instituição.
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Subeixo II.2: Código de Conduta Ética

		
Com o objetivo de se estabelecer padrões, comportamentos e formas de agir, de acordo com a
missão, a visão e os valores da Ouvidoria-Geral do Estado, foram propostas ações para criação do
Código de Conduta Ética da instituição, treinamentos constantes sobre o disposto no código, sobre
ética e integridade, bem como ações de sensibilização e orientação quanto aos aspectos da boa
conduta do agente público e fortalecimento da atuação da Comissão de Ética. Um Código de Conduta Ética deve demonstrar preocupação com a integridade e garantir imparcialidade e transparência em situações de conflito.

Subeixo II.3: Conflito de Interesses e Nepotismo

		
No Estado de Minas Gerais, o Decreto nº 46.644/14, que dispõe sobre o Código de Conduta Ética
do Agente Público e da Alta Administração Estadual, estabelece vedações relativas ao conflito de
interesses, e o Decreto nº 42.258/02 estabelece a proibição de contratação, sob qualquer forma, de
parente até segundo grau ou afim, para cargo de recrutamento amplo, vedando e punindo a prática do nepotismo. Com o intuito de se reprimir e inibir essas práticas, foram estabelecidas ações de
sensibilização quanto à temática, a instituição de regras internas, o acompanhamento de processos,
dentre outras.

Subeixo II.4: Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual

		
As relações de trabalho influenciam a qualidade de vida dos servidores e sua produtividade. Um
ambiente onde há prática de assédio, seja moral ou sexual, impacta negativamente nas relações
laborais, no clima organizacional e na imagem do órgão. Para tanto, já são promovidas pelo Estado
políticas preventivas e repressivas para combater todo e qualquer tipo de assédio. O Decreto Estadual nº 47.528/18, regulamenta, no âmbito do Poder Executivo, a Lei Complementar nº 116, de 11
de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração
pública estadual. A OGE possui papel fundamental no fomento dessa política, e, para tanto, foi criada uma ouvidoria temática de Assédio Moral e Sexual, “que tem como competência promover ações
de prevenção e combate à prática de assédio moral e sexual no âmbito dos órgãos e entidades do
Poder Executivo” (Decreto nº 47.740/19, artigo 16). Foram definidas ações para fomentar, através
da sensibilização dos servidores, a prevenção à prática do assédio moral e sexual e a realização de
ações junto aos demais órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.

Subeixo II.5: Comunicação Interna

		
Para que a instituição consiga alcançar seus objetivos e cumprir sua finalidade, é de suma importância que os servidores tenham conhecimento quanto aos propósitos da instituição, às ações por ela
realizadas e às normas que a regem. Mais do que informar, as ações de Comunicação Interna visam
dar agilidade e facilitar todo o processo de comunicação, troca e compartilhamento de informações
para construir um relacionamento aberto e transparente com os servidores.
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Eixo III:

Controle Social e
Defesa do Usuário do
Serviço Público
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Eixo III: Controle Social e Defesa do Usuário do Serviço Público

EIXO 3

CONTROLE SOCIAL E
DEFESA DO USUÁRIO
DO SERVIÇO PÚBLICO
MECANISMOS DE PREVENÇÃO DA
CORRUPÇÃO E DE FORTALECIMENTO
DA CIDADANIA

01

CONTROLE
SOCIAL

02

PROTEÇÃO DE DADOS
E SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

03

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
DOS SERVIÇOS PRESTADOS

04

COMUNICAÇÃO
EXTERNA

Figura 3. Eixo Controle Social e Defesa do Usuário do Serviço Público.

Partindo da premissa de que a Ouvidoria-Geral do Estado é o principal canal de comunicação entre sociedade e Estado e, portanto, é também a principal ferramenta que os usuários dos serviços
públicos possuem para exercer o controle social, este eixo traz ações que fomentam a participação
social. A Controladoria-Geral da União (2012) entende o Controle Social como:
(...) a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública. Trata-se de importante mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania
(...). Essa participação é importante porque contribui para a boa e correta
aplicação dos recursos públicos, fazendo com que as necessidades da sociedade sejam atendidas de forma eficiente.
Mas não basta apenas fomentar a participação social, é preciso proteger e defender os direitos dos
usuários dos serviços públicos. Para tanto, ações com este objetivo também compõem este eixo, o
qual foi dividido nos seguintes subeixos:

Subeixo III.1: Controle Social

		
A instituição OGE, por si só, já é um mecanismo de controle social. Para fortalecer sua atuação,
foram definidas ações para fomentar a participação do usuário do serviço público no controle e
fiscalização das atividades estatais, através da realização de atendimento presencial nos municípios
do Estado, bem como a disponibilização de diversos canais de comunicação, buscando aproximar
o usuário da administração pública, e a realização de pesquisas de satisfação quanto aos serviços
prestados pela OGE e pelo Estado.
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Subeixo III.2: Proteção de Dados e Segurança da Informação

		
Foi promulgada, em agosto de 2018, a Lei nº 13.709, conhecida como Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), que “dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”. A OGE recebe e trata dados pessoais por meio de suas manifestações
e com o objetivo de garantir a proteção e a segurança dos dados e informações, foram estabelecidas ações para criação de normas e procedimentos internos, sensibilização, orientação e treinamento dos servidores.

Subeixo III.3: Qualidade e Eficiência dos serviços prestados

		
Para uma efetiva atuação junto aos demais órgãos e entidades da administração pública, objetivando maior eficiência na prestação dos serviços públicos, a OGE realiza ações de melhoria e aprimoramento dos processos de atendimento, análise e resposta ao usuário, padronização de processos,
treinamento de analistas para o devido acesso aos sistemas de registro e tramitação de manifestação, entre outras, em busca do alcance de padrão de qualidade esperado pelo usuário do serviço
público.

Subeixo III.4: Comunicação Externa

		
Como principal canal de comunicação entre o Estado e a sociedade, a OGE necessita dar ampla
visibilidade e publicidade dos seus serviços junto aos usuários do serviço público, com a divulgação
dos canais de atendimento disponibilizados pelo órgão e das demais atividades realizadas. Nesse
sentido, foram estabelecidas ações que irão difundir essas informações, como a disponibilização do
SELO OGE e do link de acesso ao site da Ouvidoria em todos os demais sites dos órgãos e entidades do Estado, entre outras.
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Gestão da Integridade
O Decreto nº 47.185/2019 (PMPI), possui como uma de suas diretrizes (art. 3º, inciso IV) a valorização dos procedimentos, instrumentos e mecanismos de controle interno, bem como o monitoramento contínuo das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades. A Gestão da Integridade
visa coordenar e sistematizar a efetiva execução, o acompanhamento, o monitoramento, a revisão/
atualização e a avaliação das ações propostas neste documento.

GESTÃO DO PLANO
DE INTEGRIDADE

EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÃO

MONITORAMENTO,
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

AVALIAÇÃO

1

2

3

RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA

COMITÊ DE GOVERNANÇA
INTEGRIDADE, RISCOS
E CONTROLES

CONTROLADORIA
SETORIAL

PLANO DE INTEGRIDADE-OGE
Figura 4. Gestão da Integridade.

Para que seja possível garantir que as atividades ocorram com o mínimo de ameaça à sua efetivação, são estabelecidos mecanismos de defesa e gerenciamento de riscos. É importante definir
funções específicas capazes de coordenar com eficiência e eficácia a execução dos processos e o
monitoramento dos mesmos. “Responsabilidades claras devem ser definidas para que cada grupo de
profissionais de riscos e controle entenda os limites de suas responsabilidades e como seus cargos
se encaixam na estrutura geral de riscos e controle da organização” (IIA, 2013, pág. 3). Com as responsabilidades definidas, é possível se estabelecer a utilização do modelo de Três Linhas de Defesa,
que consiste na divisão por funções de controle e supervisão do gerenciamento de riscos. A primeira linha de defesa representa a unidade executora e responsável pelo processo, devendo essa ser
capaz de resolver as carências e falhas imediatas encontradas nos processos e ações. O monitoramento e supervisão da execução dos processos e ações é realizado pela segunda linha de defesa,
que é uma unidade instituída para realizar tal função. A Controladoria Setorial exerce a função de
terceira linha de defesa, realizando avaliações e fornecendo informações que possam colaborar para
o aprimoramento dos demais instrumentos de governança e gerenciamento de riscos.

21

ORGÃO DE GOVERNANÇA/CONTROLADORIA
ALTA ADMINISTRAÇÃO

1ª LINHA
DE DEFESA

2ª LINHA
DE DEFESA

UNIDADE EXECUTORA

COMITÊ DE GOVERNANÇA,
INTEGRIDADE, RISCOS E
CONTROLES

RESPONSÁVEL PELA
IMPLEMENTAÇÃO DAS
AÇÕES E CAPAZ DE RESOLVER CARÊNCIAS IMEDIATAS
NAS MESMAS

RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E POR GARANTIR QUE A
PRIMEIRA LINHA DESENVOLVA
APROPRIADAMENTE SUAS
FUNÇÕES

3ª LINHA
DE DEFESA
CONTROLADORIA
SETORIAL

RESPONSÁVEL POR AVALIAR
E FORNECER INFORMAÇÕES
QUE POSSAM COLABORAR
PARA O APRIMORAMENTO
DOS DEMAIS INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA E
GERENCIAMENTO DE RISCOS

PLANO DE INTEGRIDADE-OGE
Figura 5. Modelo Três Linhas de Defesa. Adaptado da Guidance on the 8th EU Company Law Directive da ECIIA/FERMA, artigo 41.

Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles
Será instituído por meio de resolução própria o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC) da OGE. O Comitê terá competências e atribuições bem definidas, se reportará
diretamente ao Gabinete e deterá todas as prerrogativas necessárias à atuação independente e
imparcial. Será garantido pela alta administração autonomia, recursos materiais e humanos necessários ao desempenho das competências e o acesso e a responsabilidade pela articulação e integração
com as demais áreas, independentemente do nível hierárquico. Deverá ser composto por equipe
multidisciplinar de 5 (cinco) membros indicados pelo Ouvidor-Geral do Estado e coordenado pelo
gestor formal da Diretoria de Planejamento e Orçamento que indicará um membro para atuar como
suplente.
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Canais de Comunicação de Integridade
A OGE disponibiliza diversos canais para comunicação segura e, se desejada, anônima, aos usuários
dos serviços públicos e aos servidores públicos estaduais, com o objetivo de fomentar o controle
social e a transparência pública.
Os canais se destinam ao recebimento de manifestações, como denúncias, elogios, reclamações,
consultas, requerimentos, informações e sugestões, inclusive de simplificação dos serviços públicos.
Além disso, são disponibilizados canais exclusivos aos servidores da OGE para consultas e esclarecimento de dúvidas quanto ao código de conduta ética, sobre conflito de interesses e nepotismo e
para sugerir melhorias do Plano de Integridade do órgão.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA INTEGRIDADE

01

Apresentar reclamações, críticas, sugestões ou elogios sobre a
prestação de serviços púlicos pelo órgãos e entidades do poder
executivo estadual

site: www.ouvidoriageral.mg.gov.br

04

Apresentar requerimentos de acesso a informações

site: www.transparência.mg.gov.br/acessoainformação

Telefones: 162 e 136 (SUS)
WhatsApp: (31) 99802-9713
Agendamento de atendimento presencial:
www.ouvidoriageral.mg.gov.br/formulario-de-agendamento-presencial

05

Apresentar dúvida, consulta, denúncias ou representação relacionada
à conduta ética de servidor da OGE

E-mail: comissaodeetica@ouvidoriageral.mg.gov.br

02

Apresentar denúncias especíﬁcas sobre práticas ilegais e imorais de
corrupção envolvendo servidores públicos

E-mail: canalanticorrupcao@ouvidoriageral.mg.gov.br

03

06

Solicitar consulta sobre a existência de conﬂito de interesses entre as
atribuições do cargo e atividade privada que deseje desempenhar

E-mail: comissaodeetica@ouvidoriageral.mg.gov.br

Apresentar sugestões para desburocratizar e simpliﬁcar os processos
administrativos e serviços prestados por qualquer órgão ou entidade
do poder executivo estadual

07

Apresentar sugestões e proposições de melhira das ações do plano
de integridade

E-mail: integridade@ouvidoriageral.mg.gov.br

site: www.ouvidoriageral.mg.gov.br/simpliﬁque-oge

PLANO DE INTEGRIDADE-OGE

Figura 6. Canais de Comunicação da Integridade.
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Execução
A execução das ações propostas neste Plano é de responsabilidade das diversas unidades administrativas da OGE. No Plano de Ação (anexo 3) podemos visualizar todos os responsáveis pela
implementação, os produtos esperados e os prazos para conclusão das ações. Já o anexo 2 Matriz
de Responsabilidade detalha os setores responsáveis por executar, apoiar ou aprovar cada ação do
Eixo I – Governança e Comprometimento da Alta Administração. Importa destacar que o sucesso e/
ou fracasso na execução das ações afeta a OGE como um todo, uma vez que a execução do Plano é
compartilhada por diversos setores.

Monitoramento, revisão e atualização
O Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC) será responsável pelo monitoramento do Plano. Será realizado acompanhamento contínuo e o controle sistemático da implementação das ações do Plano, através de ferramenta própria onde constará o status e relato de
acompanhamento de cada ação. A Alta Administração será reportada frequentemente quanto ao
andamento da execução das ações propostas. Durante o processo de monitoramento, será realizada
concomitantemente a revisão e a atualização das ações propostas. Caso o monitoramento aponte
necessidade de ajustes, os mesmos devem ser realizados, apresentados e justificados ao CGIRC e à
Alta Administração.

AÇÕES DE MONITORAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE
AÇÕES
Análise do estágio
evolutivo das ações
deﬁnidas no plano.
Análise e elaboração
de relatório periódico
de acompanhamento
e monitoramento do
plano.
Análise anual do
plano de integridade.

RESPONSÁVEIS

PRAZO

CGIRC

Trimestral

CGIRC

Semestral

CGIRC

Anual

Figura 7. Ações de Monitoramento do Plano de Integridade.

Avaliação do Plano de Integridade
Por meio da avaliação, será possível apontar as fragilidades e oportunidades de melhorias, sendo estes subsídios para a atualização do plano com o propósito de aperfeiçoar os instrumentos de gestão
da integridade.
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Comunicação do Plano de Integridade
Após aprovação do Plano, o documento será apresentado a todos os servidores da instituição e
demais partes interessadas. Será divulgado na Internet e na Intranet, e o CGIRC será responsável
por receber sugestões, que poderão ser utilizadas para posterior monitoramento e aprimoramento
do Plano.

Capacitação para Integridade
A realização da Capacitação de Integridade contará com o apoio de outras unidades de capacitação
da OGE, bem como de outros treinamentos indicados no Plano de Ação, em anexo.

CAPACITAÇÃO PARA INTEGRIDADE
AÇÕES

OBJETIVO

Ofertar treinamentos
periódicos sobre
ética e integridade.

Desenvolver a cultura
da ética e integridade
por meio da disseminação dos temas e
ações contidas no
Plano.

Apresentar o Plano
de Integridade da
OGE

Apresentar as diretrizes e a evolução do
Plano de Integridade
da OGE.

Realizar ações de
sensibilização para os
servidores da OGE
sobre aspectos da
boa conduta, valores
morais e éticos.

Tratar sobre posturas
éticas, morais e boa
conduta nos trabalhos
desenvolvidos na
OGE.

Ofertar treinamentos
sobre gestão de riscos

Apresentar a Metodologia de Gestão de
Riscos e treinar
servidores para serem
multiplicadores em
suas unidades.

MODALIDADE
Palestras presenciais
ou a distäncia por meio
de vídeo-conferência.
Cursos;
Workshops;
Eventos

Palestras

Campanhas de
comunicação interna.

Cursos e Palestras

Figura 8. Capacitação para Integridade.
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Anexos
Anexo 1 - Resolução OGE nº 09/2019 e nº 12/2019
Institui grupo de trabalho destinado a elaborar Plano de Integridade específico para a OuvidoriaGeral do Estado, nos termos do Decreto Estadual nº 47.185, de 13 de maio de 2017, que dispõe
sobre o Plano Mineiro de Promoção da Integridade – PMPI.
Prorroga o prazo estabelecido pela Resolução OGE nº 9, de 5 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, em 11 de junho de 2019.
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Anexo 2 – Matriz de Responsabilidades – Plano de Integridade
Matriz de Responsabilidade (ou matriz de designação de responsabilidade) tem como principal
objetivo a atribuição de funções e responsabilidades dentro de um projeto ou processo. Legendas:

Legendas: MATRIZ RACI
R - Responsável pela execução
A - Aprovação e liberação
C - Consultado sobre o processo
I - Informado sobre o processo
S - Suporte técnico-operacional na execução
A matriz de responsabilidade apresentada nas páginas seguintes define papeis para o Eixo “Governança e Comprometimento da Alta Administração” no âmbito do Plano de Integridade da OGE.
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Anexo 2 – Matriz de Responsabilidades – Plano de Integridade

Gabinete

Controladoria
Setorial

Comitê de
Governança,
Integridade,
Riscos e
Controles

Gestor
responsável
pelo processo

Ouvidorias
Temáticas

Assessoria de
Comunicação
Social

Assessoria
Estratégica

Assessoria
Jurídica

Diretoria de
Logística e
Aquisições

Diretoria de
Planejamento e
Orçamento

Diretoria de
Contabilidade e
Finanças

Comissão de
Gestão da
Informação

Agentes de
Simplificação

Coordenadoria
Técnica

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
Autoridades
Máximas

AÇÃO

1

Incluir mensagem da alta
administração em
pronunciamentos,
documentos e publicações
da OGE.

A/C

A/C

-

I

-

-

R

-

-

-

-

-

-

-

-

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

2

Atualizar a carta de serviços
do usuário.

I

I

-

I

C

C

S

C

-

-

-

-

-

R

C

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

3

Atualizar Plano de
Comunicação interna e
externa do órgão.

A

C

-

I

-

-

R

C

-

-

-

-

-

-

-

4

Publicar resolução
atualizando os membros da
Comissão de Gestão da
Informação.

A

R

I

I

-

-

-

-

S

-

-

-

-

-

-

5

Manter atualizado no site da
OGE as informações
classificadas e
desclassificadas nos graus
de sigilo, reservada, secreta
e ultrassecreta, definidos no
art. 23 da Lei Federal nº
12.527/11 (Lei de Acesso à
Informação).

I

I

I

I

C

-

S

C

C

-

-

-

R

-

-

EIXO

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

Nº

NOME

30

Gabinete

Controladoria
Setorial

Comitê de
Governança,
Integridade,
Riscos e
Controles

Gestor
responsável
pelo processo

Ouvidorias
Temáticas

Assessoria de
Comunicação
Social

Assessoria
Estratégica

Assessoria
Jurídica

Diretoria de
Logística e
Aquisições

Diretoria de
Planejamento e
Orçamento

Diretoria de
Contabilidade e
Finanças

Comissão de
Gestão da
Informação

Agentes de
Simplificação

Coordenadoria
Técnica

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
Autoridades
Máximas

AÇÃO

6

Publicar no site da OGE
relatório, contendo
informações sobre as
manifestações tratadas no
âmbito do órgão.

A/C

-

-

I

-

C/S

S

S

-

-

-

-

-

-

R

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

7

Criar e disponibilizar no site
da OGE "Painel de Gestão à
Vista".

A/C

I

-

I

-

C

S

S

-

-

I

-

-

-

R

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

8

Elaborar o Mapa
Estratégico.

A/C

S

-

I

-

-

C

R

-

-

-

-

-

-

C

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

9

Definir indicadores dos
objetivos estratégicos.

A/C

S

-

I

-

-

C

R

-

-

-

-

-

-

C

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

10

I

I

-

I

-

-

-

R

-

-

C

-

-

-

-

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

11

A

R

C

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EIXO

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

Nº

NOME

Garantir que o PPAG
2020/2023 seja executado
em consonância com o
Planejamento Estratégico da
OGE.
Implementar o modelo de
“Três Linhas de Defesa”
para a Gestão de Riscos no
âmbito da OGE.
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EIXO

Nº

Gabinete

Controladoria
Setorial

Comitê de
Governança,
Integridade,
Riscos e
Controles

Gestor
responsável
pelo processo

Ouvidorias
Temáticas

Assessoria de
Comunicação
Social

Assessoria
Estratégica

Assessoria
Jurídica

Diretoria de
Logística e
Aquisições

Diretoria de
Planejamento e
Orçamento

Diretoria de
Contabilidade e
Finanças

Comissão de
Gestão da
Informação

Agentes de
Simplificação

Coordenadoria
Técnica

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
Autoridades
Máximas

AÇÃO

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

12

Realizar mapeamento dos
processos internos

I

I

C

I

R

-

-

S

-

-

-

-

-

-

-

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

13

Identificar e analisar os
riscos dos processos
internos

I

I

C

I

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

14

Apresentar aos Ouvidores
Temáticos a situação atual
da sua respectiva Ouvidoria,
orientando sobre a
necessidade de melhoria de
índices e/ou gestão.

I

-

-

I

-

I

-

R

-

-

-

-

-

-

R

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

15

Avaliar os riscos
identificados nos processos
internos

I

I

R

I

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

16

Avaliar os controles
informados pelos gestores

I

I

R

I

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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NOME

EIXO

Nº

NOME

Gabinete

Controladoria
Setorial

Comitê de
Governança,
Integridade,
Riscos e
Controles

Gestor
responsável
pelo processo

Ouvidorias
Temáticas

Assessoria de
Comunicação
Social

Assessoria
Estratégica

Assessoria
Jurídica

Diretoria de
Logística e
Aquisições

Diretoria de
Planejamento e
Orçamento

Diretoria de
Contabilidade e
Finanças

Comissão de
Gestão da
Informação

Agentes de
Simplificação

Coordenadoria
Técnica

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
Autoridades
Máximas

AÇÃO

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

17

Tratar os riscos identificados
nos processos internos

I

I

C

I

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

18

Monitorar os riscos
identificados nos processos
internos

I

I

R

R

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Comunicar à Alta
Administração os riscos
identificados nos processos
internos

I

I

R

S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Instituir Comitê de
Governança, Integridade,
Riscos e Controles

A

R

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Criar e implementar uma
Central de Custos.

I

I

-

I

-

-

-

-

-

-

R

R

-

-

-

22

Aprimorar o processo de
gestão e fiscalização de
contratos.

I

I

-

I

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração
Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração
Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração
Governança e
Comprometimento
da Alta
Administração

33

Anexo 3 – Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

Gabinete / Assessoria de
Comunicação Social

Contínuo

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Transparência Pública

1

Incluir mensagem da alta
administração em pronunciamentos,
documentos e publicações da OGE.

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Transparência Pública

2

Atualizar a carta de serviços do
usuário.

Agentes de Simplificação /
Assessoria de Comunicação Social

Contínuo

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Transparência Pública

3

Atualizar Plano de Comunicação
interna e externa do órgão.

Assessoria de Comunicação Social

Contínuo

4

Publicar resolução atualizando os
membros da Comissão de Gestão da
Informação.

Gabinete / Assessoria Jurídica

fev/20

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

34

Transparência Pública

PLANO DE AÇÃO
EIXO

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

SUBEIXO

Transparência Pública

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

5

Manter atualizado no site da OGE as
informações classificadas e
desclassificadas nos graus de sigilo,
reservada, secreta e ultrassecreta,
definidos no art. 23 da Lei Federal nº
12.527/11 (Lei de Acesso à
Informação).

Comissão de Gestão da
Informação

Contínuo

Coordenadoria Técnica /
Ouvidorias Temáticas

Trimestral

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Transparência Pública

6

Publicar no site da OGE relatório,
contendo informações sobre as
manifestações tratadas no âmbito do
órgão.

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Transparência Pública

7

Criar e disponibilizar no site da OGE
"Painel de Gestão à Vista".

Coordenadoria Técnica

Contínuo

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Planejamento
Estratégico

8

Elaborar o Mapa Estratégico.

Assessoria Estratégica

nov/20

35

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Planejamento
Estratégico

9

Definir indicadores dos objetivos
estratégicos.

Assessoria Estratégica

dez/20

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Planejamento
Estratégico

10

Garantir que o PPAG 2020/2023 seja
executado em consonância com o
Planejamento Estratégico da OGE.

Assessoria Estratégica

Contínuo

Gabinete

abr/20

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Gestão de Riscos

11

Implementar o modelo de “Três
Linhas de Defesa” para a Gestão de
Riscos no âmbito da OGE.

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Gestão de Riscos

12

Realizar mapeamento dos processos
Gestor responsável pelo processo
internos.

36

set/20

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Gestão de Riscos

13

Identificar e analisar os riscos dos
processos internos.

Gestor responsável pelo processo

nov/20

Coordenadoria Técnica /
Assessoria Estratégica

Contínuo

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Gestão de Riscos

14

Apresentar aos Ouvidores Temáticos
a situação atual da sua respectiva
Ouvidoria, orientando sobre a
necessidade de melhoria de índices
e/ou gestão.

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Gestão de Riscos

15

Avaliar os riscos identificados nos
processos internos.

Controladoria Setorial / Gestor
responsável pelo processo

dez/20

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Gestão de Riscos

16

Avaliar os controles informados pelos
gestores.

Controladoria Setorial

Contínuo

37

PLANO DE AÇÃO

38

EIXO

SUBEIXO

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Gestão de Riscos

17

Tratar os riscos identificados nos
processos internos.

Gestor responsável pelo processo

mar/21

Comitê de Governança,
Integridade, Riscos e Controles /
Controladoria Setorial / Gestor
responsável pelo processo

Contínuo

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Gestão de Riscos

18

Monitorar os riscos identificados nos
processos internos.

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Gestão de Riscos

19

Comunicar à Alta Administração os
riscos identificados nos processos
internos.

Controladoria Setorial

Contínuo

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Controles Internos

20

Instituir Comitê de Governança,
Integridade, Riscos e Controles.

Gabinete

fev/20

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Controles Internos

21

Criar e implementar uma Central de
Custos.

Diretoria de Contabilidade e
Finanças / Diretoria de
Planejamento e Orçamento

dez/20

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Controles Internos

22

Aprimorar o processo de gestão e
fiscalização de contratos.

Diretoria de Logística e Aquisições

Contínuo

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

Gestão de Pessoas

Políticas de Recursos
Humanos

23

Realizar o mapeamento do perfil de
competências dos servidores da OGE.

Diretoria de Recursos Humanos

abr/20

Gestão de Pessoas

Políticas de Recursos
Humanos

24

Elaboração de material informativo
para os servidores que ingressarem
na OGE (kit).

Diretoria de Recursos Humanos

jun/20

Gestão de Pessoas

Políticas de Recursos
Humanos

25

Elaborar e ofertar cursos e módulos
de formação, capacitação e
qualificação de servidores da OGE.

Diretoria de Recursos Humanos

Contínuo

Gestão de Pessoas

Políticas de Recursos
Humanos

26

Ofertar treinamentos em Gestão de
Riscos.

Diretoria de Recursos Humanos /
Comitê de Governança,
Integridade, Riscos e Controles

Contínuo

Desenvolver ações para melhoria do
clima organizacional.

Gabinete / Superintendência de
Planejamento, Gestão e Finanças
/ Assessoria de Comunicação
Social

Contínuo

Gestão de Pessoas

Políticas de Recursos
Humanos

27

39

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Gestão de Pessoas

Código de Conduta
Ética e Comissão de
Ética

Gestão de Pessoas

Código de Conduta
Ética e Comissão de
Ética

Gestão de Pessoas

Código de Conduta
Ética e Comissão de
Ética

Gestão de Pessoas

Código de Conduta
Ética e Comissão de
Ética

Gestão de Pessoas

Conflito de Interesses
e Nepotismo

Gestão de Pessoas

40

Conflito de Interesses
e Nepotismo

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

28

Elaborar Código de Conduta Ética da
OGE.

Gabinete / Comissão de Ética/
Comitê de Governança,
Integridade, Riscos e Controles

mai/20

29

Elaborar e disponibilizar material para
orientação e sensibilização dos
servidores acerca do Código de
Conduta Ética e dos direitos e
deveres do servidor público.

Comissão de Ética

Contínuo

30

Realizar ações de sensibilização para
os servidores da OGE sobre aspectos
da boa conduta, valores morais e
éticos.

Comissão de Ética

Contínuo

31

Ofertar treinamentos períodicos
sobre ética e integridade.

Comissão de Ética / Comitê de
Governança, Integridade, Riscos e
Controles / Diretoria de Recursos
Humanos

Contínuo

32

Disponibilizar regras de nepotismo e
conflito de interesses na intranet e
solicitar ciência periodicamente.

Diretoria de Recursos Humanos

Contínuo

33

Elaborar e incluir cláusula de vedação
Comitê de Governança,
ao nepotismo em todos os editais
Integridade, Riscos e Controles /
licitatórios e contratos
Diretoria de Logística e Aquisições
administrativos.

abr/20

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

Gestão de Pessoas

Conflito de Interesses
e Nepotismo

34

Acompanhar o processo de
declaração de bens e valores.

Diretoria de Recursos Humanos

Contínuo

Gestão de Pessoas

Conflito de Interesses
e Nepotismo

35

Instituir regras internas de interação
com o setor privado.

Comitê de Governança,
Integridade, Riscos e Controles /
Comissão de Ética

mai/20

Gestão de Pessoas

Prevenção e Combate
ao Assédio Moral e
Sexual

36

Fomentar ações de prevenção ao
assédio moral e sexual e de
discriminação na OGE.

Diretoria de Recursos Humanos /
Comissão de Ética

Contínuo

Desenvolver ações de comunicação
Comissão de Ética / Comitê de
para divulgação do Código de
Governança, Integridade, Riscos e
Conduta Ética e do Plano de
Controles / Assessoria de
Integridade da OGE, e demais normas
Comunicação Social
e conteúdos pertinentes.

Contínuo

Gestão de Pessoas

Comunicação Interna

37

Gestão de Pessoas

Comunicação Interna

38

Aprimorar a comunicação interna
para que as informações sejam
divulgadas adequadamente entre
gestores e servidores, por meio da
intranet e do e-mail institucional.

Gestão de Pessoas

Comunicação Interna

39

Realizar palestra para apresentação
do Plano de Integridade para os
servidores da OGE.

Assessoria de Comunicação Social
/ Unidades Administrativas

Contínuo

Comitê de Governança,
Integridade, Riscos e Controles /
Comissão de Ética

mar/20

41

PLANO DE AÇÃO
EIXO
Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

SUBEIXO
Controle Social

Controle Social

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

40

Aprimorar os instrumentos de
mensuração da satisfação dos
usuários dos serviços prestados pela
OGE.

Assessoria Estratégica /
Coordenadoria Técnica

Contínuo

41

Implementar o projeto "O Estado
Sabe Ouvir" que visa a realização de
escuta direcionada, para identificar a
opinião dos usuários em relação aos
principais serviços públicos
oferecidos pelo Estado.

Assessoria Estratégica

jun/20

Aprimorar as ações de Ouvidoria
Assessoria de Comunicação Social
Móvel com objetivo de fiscalizar, dar
/ Coordenadoria Técnica /
publicidade e oferecer atendimento
Ouvidorias Temáticas
presencial aos usuários.

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Controle Social

42

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Proteção de Dados e
Segurança da
Informação

43

42

Elaborar Política de Segurança da
Informação da OGE.

Diretoria de Tecnologia da
Informação

Contínuo

jun/20

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Proteção de Dados e
Segurança da
Informação

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Proteção de Dados e
Segurança da
Informação

Proteção de Dados e
Segurança da
Informação

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

44

Instituir comissão responsável por
realizar estudos e análises da Lei nº
13.709/2018, Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD).

Gabinete

jan/20

45

Estabelecer normas e procedimentos
internos para garantir a proteção dos
dados pessoais dos manifestantes, Coordenadoria Técnica / Diretoria
em conformidade com a Lei nº
de Tecnologia da Informação
13.709/2018, Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD).

ago/20

46

Adaptar o termo de responsabilidade
de acesso aos sistemas
informatizados de registro e
tramitação de manifestações, em
observância às normas que regem a
proteção de dados pessoais e
disponibilizar para assinatura dos
servidores e dos pontos de resposta.

fev/20

Diretoria de Tecnologia da
Informação

43

PLANO DE AÇÃO
EIXO

44

SUBEIXO

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

Gabinete / Assessoria de
Comunicação Social

Contínuo

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Transparência Pública

1

Incluir mensagem da alta
administração em pronunciamentos,
documentos e publicações da OGE.

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Transparência Pública

2

Atualizar a carta de serviços do
usuário.

Agentes de Simplificação /
Assessoria de Comunicação Social

Contínuo

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Transparência Pública

3

Atualizar Plano de Comunicação
interna e externa do órgão.

Assessoria de Comunicação Social

Contínuo

Governança e
Comprometimento da Alta
Administração

Transparência Pública

4

Publicar resolução atualizando os
membros da Comissão de Gestão da
Informação.

Gabinete / Assessoria Jurídica

fev/20

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Controle Social e Defesa do Qualidade e Eficiência
Usuário do Serviço Público dos serviços prestados

Controle Social e Defesa do Qualidade e Eficiência
Usuário do Serviço Público dos serviços prestados

Controle Social e Defesa do Qualidade e Eficiência
Usuário do Serviço Público dos serviços prestados

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

50

Implementar o Projeto "Cliente
Oculto", visando alcançar excelência
nos processos de trabalho da OGE,
com padrão de qualidade alto,
considerando a visão e experiência
dos usuários dos serviços prestados
pelo órgão.

Coordenadoria Técnica

jun/20

51

Elaborar e ofertar cursos e módulos
de formação, capacitação e
qualificação dos servidores
responsáveis pelo encaminhamento
de respostas à OGE acerca das
manifestações recebidas.

Coordenadoria Técnica /
Ouvidorias Temáticas

Contínuo

52

Realizar palestras, seminários e
disponibilizar materiais didáticos para
qualificação e desenvolvimento dos
servidores públicos que atuam ou
atuarão em ouvidorias públicas.

Coordenadoria Técnica /
Ouvidorias Temáticas

Contínuo

45

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Controle Social e Defesa do Qualidade e Eficiência
Usuário do Serviço Público dos serviços prestados

Controle Social e Defesa do Qualidade e Eficiência
Usuário do Serviço Público dos serviços prestados

Controle Social e Defesa do Qualidade e Eficiência
Usuário do Serviço Público dos serviços prestados

46

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

53

Criar e implementar o programa
"Qualidade Total", objetivando a
melhoria e o aprimoramento dos
processos de atendimento, análise e
resposta ao usuário, sustentado em
quatro pilares: Foco no Cliente,
necessidade de se ter informações
precisas, padronização de processos e
busca constante de melhorias.

Assessoria Estratégica /
Ouvidorias Temáticas

dez/20

54

Apresentar relatório de gestão aos
orgãos e entidades da administração
pública, contendo informações
gerenciais que subsidem os gestores
na tomada de decisões, com foco no
aprimoramento e desenvolvimento
das políticas públicas.

Coordenadoria Técnica /
Ouvidorias Temáticas

Trimestral

55

Ofertar treinamentos com os
analistas das Ouvidorias Temáticas da
OGE e dos pontos de resposta dos
Coordenadoria Técnica / Diretoria
órgãos e entidades, para o devido
de Tecnologia da Informação
acesso aos sistemas informatizados
de registro e tramitação de
manifestações.

Contínuo

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Controle Social e Defesa do Qualidade e Eficiência
Usuário do Serviço Público dos serviços prestados

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Comunicação Externa

Nº

NOME

UNIDADE EXECUTORA

PRAZO

56

Ofertar treinamentos com os
analistas das Ouvidorias Temáticas da
OGE e dos pontos de resposta dos
órgãos e entidades em relação à
dimensão comportamental, cognitiva,
legal, estratégica e específica por
áreas de atuação das Ouvidorias
Temáticas.

Coordenadoria Técnica /
Ouvidorias Temáticas

Contínuo

57

Propor a inclusão dos canais de
comunicação da OGE em cada um Assessoria de Comunicação Social
dos serviços disponibilizados na carta
/ Coordenadoria Técnica
de serviços publicada no Portal MG.

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Comunicação Externa

58

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Comunicação Externa

59

Propor a inclusão do link da
Ouvidoria em todos os sites dos
Assessoria de Comunicação Social
órgãos e entidades da administração
pública estadual.
Realizar a promoção e divulgação dos
serviços prestados pela OGE, por
meio de campanhas e anúncios
Assessoria de Comunicação Social
publicitários, incentivando a
participação dos usuários dos
serviços públicos.

jun/20

dez/19

Contínuo

47

PLANO DE AÇÃO
EIXO

SUBEIXO

Nº

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Comunicação Externa

60

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Comunicação Externa

61

Divulgar o "Selo OGE" em parceria
com os órgãos e entidades da
administração pública estadual.

Gabinete / Assessoria de
Comunicação Social

Contínuo

62

Propor e realizar ações de prevenção
e combate à prática da corrupção no
âmbito dos órgãos e entidades da
administração pública estadual.

Coordenadoria Técnica /
Ouvidoria de Prevenção e
Combate à Corrupção

Contínuo

63

Propor e realizar ações de prevenção
à prática de assédio moral e sexual no
âmbito dos órgãos e entidades da
administração pública estadual.

Coordenadoria Técnica /
Ouvidoria de Assédio Moral e
Sexual

Contínuo

64

Propor e realizar ações sobre
matérias relacionadas à sua temática,
com vistas ao aperfeiçoamento dos
serviços públicos prestados pelo
Estado, no âmbito dos órgãos e
entidades da administração pública
estadual.

Coordenadoria Técnica /
Ouvidorias Temáticas

Contínuo

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

Controle Social e Defesa do
Usuário do Serviço Público

48

Comunicação Externa

Comunicação Externa

Comunicação Externa

NOME

UNIDADE EXECUTORA

Disponibilizar informações no site da
Assessoria de Comunicação Social
OGE sobre as ações realizadas pela
/ Assessoria Estratégica
Ouvidoria e os resultados alcançados.

PRAZO

Contínuo

