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INTRODUÇÃ O 

Apresentação  

A Ouvidoria Geral do Governo do Distrito Federal é um órgão de 

participação social democrática que proporciona um espaço de interação 

entre sociedade civil e o Governo do Distrito Federal, visando auxiliar na 

melhoria dos serviços públicos prestados pelos diversos órgãos do GDF. A 

Ouvidoria Geral é uma Subcontroladoria da Controladoria Geral do DF e 

órgão central do Sistema de Gestão de Ouvidoria do DF (SIGO/DF), sendo 

responsável pela coordenação dos trabalhos das Ouvidorias 

especializadas, localizadas em cada órgão do GDF, com espaço destinado 

para o seu atendimento, independente da relação do órgão com o assunto 

demandado.  

As ouvidorias atuam de forma integrada ao SIGO/DF e elaboram, junto 

com as áreas técnicas, as respostas para as reclamações, denúncias, 

sugestões, elogios e informações requisitadas pela comunidade.  

 

Papel das Ouvidorias  

Cada órgão público do GDF (Administrações Regionais, Secretarias, 

Empresas Públicas, Autarquias e Fundações) conta com uma Ouvidoria 

Especializada que tem autonomia para cadastrar, analisar e tramitar as 

manifestações recebidas (reclamações, sugestões, elogios e informações) 

e acompanhar o andamento até a resposta final que será repassada ao 

cidadão. Em caso de denúncia, as Ouvidorias Especializadas poderão 

cadastrar, triar e encaminhar o registro para a Ouvidoria Geral.  
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INTRODUÇÃ O 

Nesse sentido, a Ouvidoria da Casa Militar é uma seccional 

especializada que trabalha para facilitar o contato entre os cidadãos e o 

Governo do Distrito Federal e atua no âmbito das questões afetas à missão 

da Casa Militar, conforme Decreto nº 34.258 de 03/04/2013 e art. 31, § 3º, 

do Decreto nº 39.610 de 01/01/2019. 

Esta especializada, também, atua como Serviço de Informação ao 

Cidadão – SIC – em relação aos assuntos de sua competência. Por meio 

do SIC qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar pedidos de 

acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito 

Federal. 

 
Plano de ação para atendimento das Demandas 

Devido às particularidades das funções da Casa Militar e do público 

alvo atendido, o qual, em sua maioria, é caracterizado por servidores e 

visitantes do Palácio do Buriti, no final deste trimestre, a unidade decidiu 

pela disponibilização de formulário para o registro de manifestações 

(elogios, sugestões, reclamações) nos principais acessos ao Palácio do 

Buriti, visando ampliar a publicidade desta seccional e facilitar o acesso do 

cidadão ao serviço de ouvidoria.  
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TOTÃL DE MÃNIFESTÃÇO ES RECEBIDÃS PELÃ 
UNIDÃDE OUVIDORIÃ 

A Ouvidoria da Casa Militar efetuou 3 registros, sendo duas 

reclamações e 1 denúncia, perfazendo uma média mensal de 1 registro. O 

gráfico a seguir demonstra a distribuição (por mês) desses registros. 

 

 

Manifestações 3º Trimestre de 2019 
 

Julho 01 
Agosto 01 
Setembro 01 
Total 03 
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TOTÃL DE MÃNIFESTÃÇO ES POR CÃNÃIS DE 
ENTRÃDÃ 

 

TOTÃL DE MÃNIFESTÃÇO ES POR CLÃSSIFICÃÇÃ O 
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I NDICE DE CUMPRIMENTO DO PRÃZO DE RESPOSTÃ 
DÃ OUVIDORIÃ DO O RGÃ O 

 

 
RÃNKING DE ÃSSUNTOS MÃIS RECORRENTES E 
DEMÃNDÃDOS DO O RGÃ O 
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I NDICE DE RESOLUTIVIDÃDE E I NDICE DE 
SÃTISFÃÇÃ O COM O SERVIÇO DE OUVIDORIÃ 

 

 
TOTÃL DE MÃNIFESTÃÇO ES RECEBIDÃS PELÃ 
SERVIÇO DE INFORMÃÇÃ O ÃO CIDÃDÃ O, ÃSSIM 
COMO Ã SITUÃÇÃ O DO PEDIDO 

 

 

No período de Julho à Setembro de 2019 foram solicitados 03 pedidos 

de informações e todos foram respondidos dentro do prazo.  
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CONSIDERÃÇO ES FINÃIS 

Apesar da pequena quantidade de manifestações recebidas e do 

esforço constante em imprimir maior transparência às ações praticadas pela 

instituição, orientando os interessados sobre as providências adotadas na 

solução dos problemas tratados pelo órgão, com destaque para a atuação 

conjunta com diversos setores da Pasta, auxiliando no encaminhamento e 

apuração das manifestações, esta Ouvidoria encontra dificuldades em 

aumentar seu índice de resolutividade, dada a especificidade das 

atribuições da Casa Militar.  

 

Nesse sentido, a Ouvidoria busca cumprir seu papel regimental, 

dentro de todas as premissas legais, almejando implantar ações e 

mecanismos que incentivem o exercício da cidadania e possibilite ao 

administrador público a capacidade de análise e alteração de 

procedimentos.  

 

Atualmente são disponibilizados ao cidadão os seguintes canais de 

atendimento: Atendimento Virtual OUV-DF – Sistema de Ouvidoria do 

Distrito Federal (https://www.ouv.df.gov.br/#/) e o Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC (https://www.e-

sic.df.gov.br/Sistema/). Além dos serviços eletrônicos é oferecido 

atendimento presencial e por telefone da Ouvidoria; e também pelas 

centrais de atendimento 162; gerenciada pela Ouvidoria Geral do DF. 

Acrescentando que o contato também poderá ser feito via 

email/carta/correspondência e através dos formulários de registro de 

manifestação disponibilizados no Palácio do Buriti.  
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Destacamos, ainda, as medidas adotadas pelo Chefe da Casa Militar 

no âmbito da Ouvidoria desta pasta, visando garantir a transparência e a 

excelência no atendimento ao Cidadão, a saber:  

I. Ampliação do Corpo Técnico de servidores da Ouvidoria, 

incluindo sua capacitação nos cursos ofertados pela Escola de 

Governo;  

II. Adaptação da Sala de Atendimento ao Cidadão visando garantir 

acessibilidade as pessoas com deficiência;  

III. Publicação da Portaria nº 112/2019, que visa a efetividade da 

participação popular no aprimoramento dos serviços públicos 

prestados pela Casa militar;  

IV. Deliberação para projeto de atendimento institucional por canal 

de atendimento da Ouvidoria. 


