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INTRODUÇÃO 

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.  

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. 

Canais de atendimento da Ouvidoria  

● Telefone 162 ➔ Central de atendimento do GDF exclusiva e gratuita para 

assuntos de ouvidoria, como elogios, reclamações, sugestões, denúncias e informações 

de caráter geral sobre serviços da administração pública, tais como horários de 

funcionamento, números de telefone, endereços, entre outras. Horário de atendimento: 

Segunda à sexta – 07h às 21h. A central recebe tanto ligações de aparelhos fixos e 

móveis.  
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● Internet ➔ Você pode registrar suas manifestações pela internet, diretamente 

pelo sistema informatizado de Ouvidoria Ouv-DF: www.ouv.df.gov.br.  

● Presencialmente ➔ Na Ouvidoria do Gabinete. Local: Edifício Anexo do Palácio 

do Buriti, 2º andar, sala 204 – Brasília/DF. Horário: de segunda à sexta-feira, das 09 às 

12h e de 14 às 18h.  

 

Plano de ação para atendimento das Demandas 

Devido às particularidades das atribuições da Casa Militar e do público atendido, 

que em sua maioria é caracterizado por servidores e visitantes do Palácio do Buriti, além 

dos canais de atendimento convencionais foi disponibilizado formulário para o registro 

de manifestações (elogios, sugestões, reclamações) no principal acesso ao Palácio, 

visando ampliar a publicidade desta seccional e facilitar o acesso do cidadão ao serviço 

de ouvidoria.  
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TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELA UNIDADE OUVIDORIA 

Durante o ano de 2019, a Ouvidoria da Casa Militar efetuou 17 registros, sendo 7 

reclamações, 6 denúncias, 3 solicitações e 1 elogio. O gráfico a seguir demonstra a 

distribuição (por mês) desses registros. 

 
Manifestações  

 

Janeiro 05 
Fevereiro 02 
Março 02 
Abril 01 
Maio 01 
Junho 01 
Julho 01 
Agosto 01 
Setembro 01 
Outubro 00 
Novembro 01 
Dezembro 01 
Total 17 
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TOTAL DE MANIFESTAÇÕES POR CANAIS DE ENTRADA 

 

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES POR CLASSIFICAÇÃO 
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ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DA OUVIDORIA DO 
ÓRGÃO 

 

RANKING DE ASSUNTOS MAIS RECORRENTES E DEMANDADOS DO ÓRGÃO 
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ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE E ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE 
OUVIDORIA 

 

O Índice de Resolutividade é um indicador 

mensurado por meio da avaliação do cidadão 

após receber sua resposta, sendo de 

preenchimento opcional que pode ser feita a 

qualquer tempo. Com isso, o cidadão avalia a 

resposta recebida pelo Órgão em relação ao 

questionamento realizado.  

A Ouvidoria da Casa Militar do DF respondeu 

todas as Manifestações registradas no ano de 2019, no entanto, poucos usuários 

responderam à pesquisa de satisfação, o que prejudicou a avaliação dos índices de 

resolutividade e satisfação desta Ouvidoria.  

 
TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
AO CIDADÃO, ASSIM COMO A SITUAÇÃO DO PEDIDO 

 

 
Em 2019 foram solicitados 06 pedidos de informações e todos foram respondidos 

dentro do prazo.  
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Considerações Finais 

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.  

Apesar da pequena quantidade de manifestações recebidas e do esforço 

constante em imprimir maior transparência às ações praticadas pela instituição, esta 

Ouvidoria encontra dificuldades em aumentar seu índice de resolutividade, dada a 

especificidade das atribuições da pasta e a falta de avaliação por parte do cidadão.  

Neste sentido, estamos analisando medidas para fazer com que o cidadão avalie 

com mais frequência as respostas fornecidas e utilize o canal de Ouvidoria como 

ferramenta de gestão, proporcionando um retorno ao trabalho desenvolvido pelo Órgão. 

 

 


