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O QUE A CASA MILITAR FAZ POR VOCÊ 
 

A Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de controle social que facilita a sua 

participação nas ações e programas do Governo do Distrito Federal.  

 

Na Carta da Casa Militar do DF você encontrará informações claras e acessíveis 

sobre quem somos, o que fazemos e os serviços que oferecemos.  

 

Nossa missão institucional, conforme normatização contida no Decreto Nº 39.610, de 

01 de janeiro de 2019, compreende a execução de apoio logístico e de segurança 

institucional, com atuação e competência para garantir, entre outras, a segurança e o 

assessoramento institucional do Governador do Distrito Federal e entes designados. 

 

Bem informado, você poderá melhor exercer sua cidadania ao acompanhar a 

execução das ações governamentais e avaliar os nossos compromissos assumidos.  

 

O foco é a transparência das ações desenvolvidas por esta Casa Militar em apoio ao 

Governo do Distrito Federal. Por isto, estamos sempre buscando formas para você 

colaborar com os serviços prestados por esta instituição pública do Distrito Federal.  

 

Aqui, você também encontrará informações e orientações sobre como se comunicar 

com a Casa Militar do DF e utilizar os seus serviços.  

 

Nossa ouvidoria está pronta para receber suas demandas e opiniões também sobre 

esta Carta – acesse http://www.casamilitar.df.gov.br/category/carta-de-servicos/. 

Após sua leitura, solicite, questione e colabore. As informações aqui prestadas irão 

facilitar seu dia a dia. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SERVIÇOS PARA VOCÊ  

OUVIDORIA 
 

O que é Ouvidoria 
 
A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você 

pode registrar suas demandas sobre os serviços públicos. 

  

O que você pode registrar na Ouvidoria 
 
Você pode fazer denúncia, reclamação, sugestão e elogio de forma presencial ou pelo 

Sistema OUVDF; 

 
Você também pode ter acesso a qualquer informação produzida e armazenada pelo 

Estado, solicitando via Sistema e-SIC. 

  

Sistema OUVDF - SISTEMA DE OUVIDORIA DO DISTRITO FEDERAL: 
 

 
  
 

O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o 
Governo do Distrito Federal: 
 
Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados. 

Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor ou órgão 

público. 

  

Canais de atendimento ao Cidadão: 
 
Você pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUVDF ou ainda ser 

atendido presencialmente na Praça do Buriti - Anexo do Palácio do Buriti - 16º Andar 

– Sala 1608 - Brasília – DF. 
 



 

 

 
 

Modo de Prestação do Serviço: (Decreto nº 36.419/2015, art. 3º, inciso 
III).  
 
Telefone, presencialmente ou através do Sistema OUVDF. 

 
Atendimento Prioritário: (Decreto nº36.419/2015, art.4º, inciso I). 
 
As pessoas portadoras de deficiência física, os idosos com idade igual ou superior a 

sessenta e cinco anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por 

crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos da Lei N.º 10.048, de 8 de 

novembro de 2000. 

 

Tempo de Espera: (Decreto nº36.419/2015, art.4º, inciso II): 
 
O tempo de espera será de no máximo 30 minutos, de acordo com o art. 2º da Lei nº 

2.529, de 21 de fevereiro de 2000. 

 

 
Acesse ao Sistema 

OUVDF aqui 
 
 

 
Prazo para responder Reclamação: 
 
Prazo de vinte (20) dias corridos para a resposta ao cidadão a contar da data do 

registro da manifestação; 

São 10 (dez) dias para informar ao cidadão as primeiras providências adotadas - (Art. 

24 do Decreto n.º 36.462/2015); 

No máximo mais 10 (dez) dias para apurar e informar o resultado ao cidadão - (Art. 

25 do Decreto n.º 36.462/2015). 

 



 

 

 
 

 
 
 

Prazo para responder DENÚNCIAS: 
 
Prazo de vinte (20) dias corridos para a resposta ao cidadão a contar da data do 
registro da manifestação; 
 
O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período de vinte (20) dias (Art. 25 
Parágrafo 1º, do Decreto n.º 36.462/2015). 
  

Garantias:  
 
Segurança – Restrição de acesso a dados pessoais – Comunicações, pelo sistema 
de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação conforme prazos legais – 
Atendimento por equipe especializada. 
  

Elementos fundamentais para o registro de uma DENÚNCIA: 
 
NOMES de pessoas e empresas envolvidas; 

QUANDO ocorreu o fato; 

ONDE ocorreu o fato; 

Quem pode TESTEMUNHAR; 

Se a pessoa pode apresentar PROVAS; 

  

Registro Identificado: 
 
Apresentação do documento de identificação válido (Carteira de Identidade; Cadastro 

de Pessoas Físicas – CPF; Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; Título 

de Eleitor; Passaporte; Carteira de Trabalho; Carteira Funcional; Carteira Nacional de 

Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista). 

Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015 

 
Registro Anônimo: 
 
Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros. 
  

Tratamento específico para DENÚNCIAS: 
 
Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do 

Distrito Federal. 



 

 

 
 

 
 

Normas e Regulamentações: 
 
Lei n.º 4.896/2012 

Decreto n.º 36.462/2015 

Instrução Normativa n.º 01/2017 

 

SISTEMA E-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 
Cidadão: 
 
O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é mais um serviço prestado pelas 

Ouvidorias do GDF.  Você poderá ter acesso a qualquer informação produzida e 

armazenada pelo Estado. É um direito do cidadão, garantido pela Constituição 

Federal. 

 

Tipos de informações que você pode requerer: 
 
Você pode solicitar informações sobre as ações, gastos, documentos, processos e 

tudo mais que for de competência do Governo do Distrito Federal. É dever do Estado 

garantir o direito de acesso à informação. 

 

 

 

Canais de atendimento disponíveis para o cidadão 
 

Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da Transparência ou 

nos sítios oficiais dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, registre e 

acompanhe o andamento do pedido de informação via internet ou vá pessoalmente 

à Ouvidoria do órgão responsável pelo assunto de seu interesse. Não é possível 

realizar um pedido de Informação por telefone. 



 

 

 
 

 
                       Acesse o Sistema e-SIC AQUI.                                  Praça do Buriti, Anexo, Sala 1608. 

                                                Casa Militar de 9h às 12h e 14h às 18h.  
 

 

Pedido de acesso deverá conter 
 

 Nome do requerente; 

 Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de identidade, 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

– CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira 

Funcional, Carteira de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista); 

 Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; 

 Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de 

comunicações ou da informação requerida; 

 

Prazos de resposta ao cidadão 

 

Garantias: 
 

 Segurança. 

 Atendimento por equipe especializada. 

 Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à 

informação. 

 Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

 Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 

conforme prazos legais. 

 Possibilidade de Recurso. 

 Possibilidade de Reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter 

passado o prazo para a resposta inicial. A resposta sobre a reclamação será 

dada pela autoridade de monitoramento em até 5 dias. 



 

 

 
 

Importante: 
 
Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, desarrazoado, que 

exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e 

informações, serviços de produção ou tratamento de dados que não seja de 

competência do órgão ou entidade. 

 

Normas e Regulamentações: 
 
Lei n.º 4990/2012 

Decreto n.º 34.276/2013 

Instrução Normativa n.º 02/2015 

 

SERVIÇOS PARA VOCÊ  
Comunicação Social 
 

O que é: 
 

A Assessoria de Comunicação (ASCOM) é uma assessoria diretamente subordinada 

ao Chefe da Casa Militar que trata de todos os assuntos de comunicação, incluindo 

eventos militares e campanhas relativas ao órgão.  

 

A quem se destina: 
 

Os serviços de comunicação social se destinam ao atendimento da comunidade e à 

imprensa nos temas referentes à Casa Militar.  

 

Documentos necessários para acessar o serviço: 
 

Para solicitar a informação, o requerente deverá se identificar e especificar a 

informação desejada, conforme o art. 10 da Lei de Acesso à Informação (LAI) 

n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

  

Custo: 
 

O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito, de acordo com o 

art.12 da Lei n.º 12.129 de novembro de 2011 (LAI).  

 

Modo de Prestação do Serviço: (Decreto n.º 36.419/2015, art. 3º, inciso III).  

 

De forma presencial, digital e/ou telefônico. 

 



 

 

 
 

Procedimentos para atender, receber e responder as sugestões ou 

reclamações:  
 

Presencialmente, mediante agendamento, no anexo do Palácio do Buriti, 2º andar, 

sala 204 – Brasília –DF. 

Telefones: (61) 3961-1501/ 3961-1553 ou 3961-4464 

E-mail: ascomcmdf@gmail.com e ascom@casamilitar.df.gov.br  

Sítio oficial: http://www.casamilitar.df.gov.br/ 

 

Prioridades de Atendimento: (Decreto n.º 36.419/2015, art.4º, inciso I).  
 

As pessoas portadoras de deficiência física, os idosos com idade igual ou superior a 

sessenta e cinco anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por 

crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos da Lei N.º 10.048, de 8 de 

novembro de 2000. 

 

Previsão de horários de atendimento e tempo de espera: (Decreto n.º 

36.419/2015, art. 4º, inciso II). 

 
De 9h as 12h e de 14h às 18h, com tempo de espera de até 30 minutos de acordo 

com o artigo 2º da Lei n.º 2.259, de 21 de fevereiro de 2000.  

 

Endereço:  
 

Anexo do Palácio do Buriti, 2º andar, sala 204 – Brasília –DF. 

 

Regulamentações do Serviço:   
 

O serviço prestado pela Casa Militar está previsto em seu Regimento Interno e pode 

ser acessado pelo link: https://www.casamilitar.df.gov.br/regimento-interno/ . 
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