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1. APRESENTAÇÃO  

 

Apresentamos a seguir nosso plano de ação para o ano de 2021, como o 

resultado de debates e reflexões de toda a equipe da Ouvidoria da Casa Militar 

do Distrito Federal, e, sobretudo, de busca da consolidação de nosso papel 

dentro desta Casa Militar e de nosso papel junto aos cidadãos do Distrito 

Federal. Nesse intuito, pretendemos agir como um canal aberto e disponível à 

população, e contribuindo, de forma participativa para que a Casa Militar atenda 

satisfatoriamente as necessidades dos usuários.  

O Plano de Ação anual visa cumprir a determinação prevista no art. 2º, 

inciso II da IN 01/2017, que regulamenta os procedimentos dos serviços de 

ouvidoria tratados na Lei nº 4.896/2012 e no Decreto nº 36.462/2015, bem como 

estabelece instrumentos de responsabilização dos participantes da rede de 

ouvidorias e áreas envolvidas. 

 

2. COMPETÊNCIAS 

 

A Ouvidoria da Casa Militar do Distrito Federal é um espaço de 

comunicação entre o cidadão e o governo onde você pode registrar suas 

demandas sobre os serviços públicos. 

Dentre as competências regimentais desta Ouvidoria, conforme Lei nº 

4.896/2012 e Decreto nº 36.462/2015, destacam-se as seguintes:  

 

 Facilitar o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria;  

 Atender com cortesia e respeito a questão apresentada, afastando-

se de qualquer discriminação ou prejulgamento;  

 Registrar as manifestações recebidas no sistema informatizado 

definido pelo órgão superior do SIGO/DF;  

 Responder às manifestações recebidas;  

 Encaminhar as manifestações recebidas à área competente do 

órgão ou da entidade em que se encontra, acompanhando a sua 

apreciação;  
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 Participar de forma ativa do planejamento estratégico do Sistema 

de Gestão de Ouvidorias SIGO-DF;  

 Elaborar Plano de Ação Anual, que deverá ser concluído até 

novembro do ano anterior àquele de execução, levando em conta 

as orientações do órgão central e do planejamento estratégico da 

instituição em que atua;  

 Monitorar a qualidade das respostas apresentadas pelas áreas 

finalísticas cuidando para o uso correto da linguagem;  

 Publicar trimestralmente no sítio institucional do órgão ou entidade, 

os relatórios de ouvidoria;  

 Manter atualizado o conteúdo da página interna das ouvidorias 

localizada no sítio institucional da sua respectiva instituição, 

conforme orientações do órgão central;  

 Zelar pelo cumprimento e atualização constante da Carta de 

Serviços do órgão ou entidade interagindo com as áreas de 

Comunicação e Planejamento sempre que se fizer necessário;  

 Publicar até 31 de janeiro de cada ano, relatório anual consolidado, 

apontando falhas e sugerindo melhorias na prestação de serviços 

públicos, constando no mínimo, além do disposto no art. 21 da Lei 

nº 6.519/2020, o total de manifestações por suas classificações e 

os comparativos das metas estabelecidas pela Ouvidoria-Geral do 

Distrito Federal com os resultados dos indicadores obtidos.  

 

3. VISÃO ESTRATÉGICA  

 

MISSÃO  

Garantir ao cidadão o acesso às informações necessárias para o exercício do 

controle social.  

 

VISÃO  

Ser reconhecida como um instrumento facilitador do acesso à informação que 

empodere o cidadão no exercício do controle social. 
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VALORES 

Ética; Transparência; Imparcialidade; Responsabilidade Social; Eficiência, 

Trabalho em equipe; Foco no cidadão; Gestão participativa; e Proatividade.  

4. DIAGNÓSTICO 

 

A Ouvidoria da Casa Militar do Distrito Federal é uma Seccional de 

características especiais no âmbito de atuação, por se tratar de um Órgão de 

assessoramento direto ao Governador, são poucas as demandas, mas na 

maioria das vezes de caráter sensível. 

Apesar da Pandemia causada pelo vírus COVID-19, não houve impactos 

na atuação desta Ouvidoria, uma vez que foram tomadas todas as precauções 

e seguidas as orientações do Ministério da Saúde, não sendo interrompido o 

atendimento presencial, caso o cidadão precisasse formalizar alguma demanda. 

Nossa Ouvidoria também se orgulha de ter conquistado pelo segundo ano 

consecutivo o Troféu ITA pelos 100% de transparência ativa, e tem como meta 

estar sempre habilitada a novas conquistas nos anos subsequentes. 

No tocante às demandas, no ano de 2020, tivemos 06 (seis) 

manifestações através do OUV-DF e 09 (nove) através do Sistema de 

Informação ao Cidadão e-SIC, conforme Relatório Anual Consolidado publicado 

no sítio Institucional da Casa Militar do Distrito Federal. 

Quanto ao prazo de resposta, durante o ano de 2020, todas as 

manifestações recepcionadas foram 100% respondidas dentro do prazo legal, 

determinado pela Lei Distrital de nº 4990/2012. 

Todavia, ao que se pese o excelente cumprimento ao prazo de resposta, 

nesse mesmo período, a resolutividade da Ouvidoria da Casa Militar, resultou 

em um total de apenas 50%. Índice este, aferido pelo não preenchimento da 

pesquisa de satisfação pelo usuário do Sistema OUV-DF. Porém mesmo assim, 

ficamos dentro da meta estabelecida no Plano Plurianual – PPA 2020-2023 da 

CGDF, que era de 45% para o ano de 2020. 
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No que se refere aos relatórios, todos os trimestrais, assim como o anual 

consolidado foi publicado no sítio institucional da Casa Militar do Distrito Federal 

dentro do prazo estabelecido. 

5- AÇÕES PLANEJADAS  

 

 Com o objetivo de tornar a atuação da Ouvidoria da Casa Militar do Distrito 

Federal ainda mais eficiente, foram estabelecidas as seguintes ações para o ano 

de 2021: 

 Capacitar a equipe de ouvidoria através dos cursos oferecidos e 

sugeridos pela CGDF; 

 Acompanhar os resultados do Painel de Ouvidoria sistematicamente para 

corrigir os fluxos que estiverem fora dos padrões estabelecidos; 

 Revisar e supervisionar a Carta de Serviços ao Cidadão; 

 Participar de forma ativa do planejamento estratégico do Sistema de 

Gestão de Ouvidoria SIGO-DF; 

 Monitorar os atinentes quesitos das “práxis” de transparência ativa; 

 Elaborar o Plano de Ação da Ouvidoria 2022;  

 Elaborar os relatórios trimestrais e anual nos prazos estabelecidos; 

 Estar atento a todas as demandas provenientes da CGDF; 

6- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Semanal Quinzenal Mensal 

 Acompanhamento 

diário dos Sistemas 

OUV-DF e e-SIC; 

 Verificação de 

demandas depositadas 

na caixa de 

sugestões/reclamações; 

 Andamento aos 

Processos SEI/GDF 

 Verificação do 

cumprimento 

das 

demandas; 

 Participação 

nos cursos 

oferecidos 

pela CGDF; 

 

 Coleta dos 

dados para 

elaboração 

dos relatórios 

trimestrais; 

 Reunião para 

feedback 

sobre a 

atuação da 
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encaminhados à 

Ouvidoria; 

 Participação em 

Palestras oferecidas 

pela CGDF; 

 ouvidoria e o 

público alvo; 

 

 

7- MONITORAMENTO DE INDICADORES E AÇÕES DE DIVULGAÇÃO 

 

 A Ouvidoria da Casa Militar do Distrito Federal monitora sistematicamente 

o andamento de suas demandas, verificando os indicadores através do Painel 

de Ouvidoria, assim como as pesquisas de satisfação no Sistema de Informação 

ao Cidadão e-SIC, procurando melhorar os índices em toda a sua atuação. 

 Como a característica das demandas desta Ouvidoria é de caráter 

específico, com pouca interatividade com o cidadão, os resultados obtidos são 

divulgados internamente diretamente com a Chefia da Casa, e externamente 

através da Assessoria de Comunicação, que é responsável pela publicação dos 

relatórios no sítio institucional do Órgão. 

 

8-  OBJETIVOS PARA O ANO DE 2021  

 

A Ouvidoria da Casa Militar do Distrito Federal objetiva a melhora constante 

dos índices de resolutividade assim como dos demais indicadores preconizados 

pela CGDF, para tanto, serão adotadas as seguintes ações: 

 

 Promover a integração entre a Ouvidoria e demais áreas técnicas, 

estabelecendo um alinhamento sobre as tratativas de demandas quanto 

ao cumprimento do prazo e qualidade de resposta, para atendimento ao 

Decreto nº 36.462/2015, o qual estipula o período de vinte dias, a fim de 

apurar e informar o resultado definitivo ao manifestante.  

 Aprimorar o atendimento ao público interno e externo, prevenindo 

eventuais conflitos, bem como o acompanhamento das providências 
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tomadas pelos setores, oriundas das manifestações recebidas pela 

Ouvidoria.  

 Disponibilizar Relatórios Trimestrais de Gestão de Ouvidoria;  

 

 Atualizar periodicamente os dados na página da Ouvidoria.   

 

 Entrar em contato direto com o cidadão para incentivar sua participação 

na Pesquisa de Satisfação do Sistema de Ouvidoria OUV/DF. 

 

 Alcançar as metas estipuladas pela Ouvidoria Geral do DF frente aos 

indicadores 

 

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Ouvidoria da Casa Militar do Distrito Federal, com base no presente 

Plano de Ação, visa atender todas a iniciativas propostas para a melhoria dos 

serviços públicos prestados ao cidadão.  

  Ademais, esta Ouvidoria, como gestora, tem como objetivo identificar os 

pontos recorrentes e possíveis falhas nos atos administrativos, buscando 

estratégias, em parceria com as demais unidades, para disponibilizar um serviço 

público de excelência. 

 

Mônica de Mesquita Miranda - TC QOBM/Comb. 

Ouvidora da Casa Militar  
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