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APRESENTAÇÃO 

Em 31 de julho de 2021 foi criado o Sistema de Gestão de 

Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF, com a finalidade de garantir a 

participação popular e contribuir para desenvolver a cultura de 

cidadania e para aprimorar os serviços públicos prestados pelo Poder 

Executivo. 

As Ouvidorias Seccionais (especializadas, de cada órgão do DF), 

por sua vez, são partes importantes desse Sistema, compreendendo 

verdadeiros espaços de relacionamento com os cidadãos. 

Nesse contexto, por meio da Ouvidoria da Secretaria de Estado 

de Comunicação – SECOM – os cidadãos podem registrar 

manifestações de variados tipos, como pedidos de informação, 

reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e elogios, sempre 

referentes a questões da competência desta Secretaria, a saber 

(Decreto 38.116, de 06 de abril de 2017):  

 Política de comunicação do Governo do Distrito Federal – GDF;

 Publicidade governamental e campanhas educativas e de

interesse público;

 Relacionamento do Governo com os órgãos de comunicação; e

 Atividades de relações públicas.

O presente Relatório Trimestral apresenta informações de relevância 

acerca do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria da SECOM no período 

referente aos meses de abril, maio e junho do ano de 2021, 

documento que segue as normas contidas na Instrução Normativa nº 

01, de 05 de maio de 2017, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, 

e que busca aproximar o cidadão da gestão da coisa pública.  



6 

RELATÓRIO DO 2.º SEMESTRE DE 2021 

Abril-Junho 

Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-DF 

No segundo trimestre de 2021, foi registrado um total de 9 

manifestações no Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-DF. 

Destas, todas foram respondidas e apenas 3 foram avaliadas (Tabela 

1). 

OUV-DF 

Total de 

manifestações 
Resolutividade 

Manifestações 

não avaliadas 

Manifestações 

avaliadas 

9 0% 6 3 

Tabela 1. Manifestações registradas no OUV-DF no período abril-junho de 2021. 

Do total de manifestações do período, 1 foi registrada por 

telefone, via 162, 7 pela internet, pelo sítio eletrônico 

https://www.ouv.df.gov.br/, e 1 presencialmente (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Manifestações por entrada no período abril-junho de 2021. 

Em relação ao tipo de manifestação protocolada, foram 

registradas 7 reclamações, 1 solicitação e 1 sugestão (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Manifestações por classificação no período abril-junho de 2021. 

O quantitativo mensal de manifestações registrou 4, 2 e 3 

manifestações para os meses de abri, maio e junho, respectivamente 

(tabela 2). 

Quantitativo mensal de registros 

Abril 4 

Maio 2 

Junho 3 

Tabela 2. Quantitativo mensal de registros no período abril-junho de 2021. 

Os indicadores de prazo apontaram para 100% das 

manifestações respondidas dentro do prazo legal, com tempo médio de 

resposta de 8 dias. Em relação à avaliação da resposta, a satisfação 

com o serviço foi de 25%, o índice de recomendação 0%, a satisfação 

com atendimento 0%, e a satisfação com a resposta 0% (Tabela 3). 

Esclarecemos que, em virtude do baixo número de manifestações 

registradas no período, juntamente com o baixo número de 

manifestações efetivamente avaliadas, a representatividade dos dados 

pode estar enviesada, e sua análise deve ser feita juntamente com as 

avaliações qualitativas das respostas prestadas aos cidadãos, com as 

melhorias advindas com as manifestações registradas e com os dados 

Manifestações por classificação

Reclamação Solicitação Sugestão
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dos últimos anos, disponíveis em 

http://www.secom.df.gov.br/relatorios-de-ouvidoria/. 

Indicadores de prazo e Avaliação da resposta 

Respondidas no prazo legal 100% 

Prazo médio (dias) 8 

Satisfação com o serviço 25% 

Índice de recomendação 0% 

Satisfação com o atendimento 0% 

Satisfação com a resposta 0% 

Tabela 3. Indicadores de prazo e avaliação da resposta do período abril-junho de 2021. 

Os três assuntos mais relevantes no período foram: 

1. Portal COVID-19 do Distrito Federal;

2. Programas e projetos de governos; e

3. Leis e decretos do Governo.

Em virtude das manifestações, foram geradas as seguintes 

melhorias: 

 Esclarecimento dos cidadãos sobre a dinâmica de trabalho desta

SECOM, no que diz respeito às reuniões de seus órgãos;

 Esclarecimento dos cidadãos acerca dos objetivos das

campanhas educativas de combate ao coronavírus;

 Atualização de dados nos sítios eletrônicos do Governo e

ampliação do debate sobre formas otimizadas para a atualização

de conteúdos das demais Secretarias e órgãos do Governo;

 Retificação de informações nos sítios eletrônicos do Governo; e

 Proteção de dados pessoais.

http://www.secom.df.gov.br/relatorios-de-ouvidoria/
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RELATÓRIO DO 2.º SEMESTRE DE 2021 

Abril-Junho 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – E-SIC 

Um total de 3 pedidos de informação foram registrados no 

trimestre abril-junho, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão do GDF – E-SIC (Tabela 4), cujo acesso pode 

dar-se pelo sítio eletrônico https://www.e-sic.df.gov.br/. 

Total de manifestações Respondidas 

3 100% 
Tabela 4. Manifestações registradas no E-SIC no período abril-junho de 2021. 

Os pedidos de informação mais relevantes no período foram sobre: 

1. Mapeamento de emprego de tecnologias de comunicação e

informação na SECOM;

2. Informações sobre as campanhas publicitárias de enfrentamento

ao COVID-19; e

3. Informações sobre a forma de operacionalização dos pedidos de

veiculação de publicidade nas mídias digitais Facebook e

Instagram.

https://www.e-sic.df.gov.br/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A despeito do número de manifestações registradas no período e 

da quantidade insuficiente de avaliações dos serviços prestados por 

esta Ouvidoria, avaliamos que foi possível prestar um atendimento 

satisfatório para as importantes demandas apresentadas pelos 

cidadãos. 

Esta Ouvidoria continuará desempenhando sua missão de 

manter abertos os canais de relacionamento entre SECOM e cidadãos, 

incentivando o exercício da cidadania, do controle e da participação 

sociais, todos orientados ao aperfeiçoamento constante da 

Administração Pública. 
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