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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 outubro, novembro e dezembro 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.  
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RELATÓRIO DO 4.º TRIMESTRE DE 2021 

Outubro-Dezembro 

Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal 

No 4.º trimestre de 2021, um total de 4 (quatro) manifestações 

foram registradas pelo Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-

DF. Duas foram registradas em regime de anonimato, o que impediu 

que fossem acompanhamento e avaliadas, consequentemente; as 

outras duas não foram avaliadas pelo cidadão (Tabela 1).  

OUV-DF 

Total de 

manifestações 
Resolutividade 

Manifestações 

não avaliadas 

Manifestações 

avaliadas 

4 0% 4 0 

Tabela 1. Manifestações do OUV-DF registradas, avaliadas e percentual de resolução. 

Todas as manifestações do período foram registradas pela 

internet, no sítio eletrônico: https://www.ouv.df.gov.br/ (Figura 1).   

Figura 1. Manifestações registradas no OUV-DF classificadas por entrada.
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Das manifestações do período, uma foi classificada diretamente 

e outra foi reclassificada como “Reclamação”, e as outras duas 

classificadas como “Solicitação” (Figura 2). 

Figura 2. Manifestações registradas no OUV-DF agrupadas por classificação. 

O quantitativo mensal de manifestações registrou 1 (uma), 0 

(zero) e 3 (três) manifestações para os meses de outubro, novembro e 

dezembro, respectivamente (Tabela 2).  

Quantitativo mensal de registros 

Outubro 1 

Novembro 0 

Dezembro 3 

Tabela 2. Quantitativo de registros no OUV-DF a cada mês.

Os indicadores de prazo e avaliação da resposta encontram-se 

apresentados abaixo. Importa considerar que nenhuma das 

manifestações registradas foram avaliadas (duas delas, note-se, por 

haverem sido registradas em regime de anonimato, não permitiram 

Manifestações por classificação

Reclamação

Solicitação

Sugestão

Elogio

Informação

Denúncia
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acompanhamento e consequente avaliação por parte do manifestante), 

impedindo avaliações de fato acerca dos indicadores acima 

mencionados. Justamente por esse fato, não foi possível inferir sobre a 

efetividade ou qualidade na prestação do serviço de Ouvidoria, pela 

SECOM, à população (Tabela 3).  

Indicadores de prazo e Avaliação da resposta 

Respondidas no prazo legal 100% 

Prazo médio (dias) 14 

Satisfação com o serviço 0% 

Índice de recomendação 0% 

Satisfação com o atendimento 0% 

Satisfação com a resposta 0% 

Tabela 3. Indicadores e avaliação das manifestações registradas no OUV-DF. 

Ressaltamos, ainda, que o prazo médio de atendimento, em dias, 

manteve-se dentro do estipulado pela Portaria nº 9, de 11 de março de 

2020, que estabelece medidas para a garantia da efetividade da 

participação popular e da prioridade no atendimento das demandas de 

Ouvidoria registradas pelo Cidadão na Ouvidoria da SECOM e estipula, 

em seu art. 4, inciso III, o prazo preferencial de 15 dias para resposta 

definitiva ao cidadão. 

Os principais assuntos das manifestações no período foram: 

1. Leis e decretos do Governo de Brasília;

2. Servidor Público; e

3. Fiscalização Coronavírus (Descumprimento de orientações de

saúde).

http://www.secom.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/10/Portaria-9.pdf
http://www.secom.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/10/Portaria-9.pdf
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Em virtude das manifestações, foram geradas as seguintes 

melhorias: 

 Reforço, junto aos servidores, da importância de se manter a

vigilância quanto ao cumprimento das normas de saúde

estabelecidas órgãos responsáveis para tanto;

 Esclarecimento acerca da necessidade de regulamentação de

Leis para a produção plena de seus efeitos, bem como

possibilidades de divulgação de ofício e por meio de campanha

publicitária específica das normas vigentes; e

 Participação cidadã na gestão da coisa pública.

Finalmente, acerca das Cartas de serviço, Não houve avaliação 

referente a esse documento no período em análise (dado do Painel de 

Ouvidoria do Distrito Federal). 
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RELATÓRIO DO 4.º TRIMESTRE DE 2021 

Outubro-Dezembro 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão 

Um total de 4 (quatro) pedidos de informação foram registrados 

no trimestre outubro-dezembro por meio do Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informação ao Cidadão do GDF – E-SIC – cujo acesso pode 

dar-se pelo sítio eletrônico https://www.e-sic.df.gov.br/ (Tabela 4). 

Total de manifestações Respondidas 

4 100% 
Tabela 4. Manifestações registradas no E-SIC. 

O quantitativo mensal de manifestações registrou 2, 2 e 0 

manifestações para os meses de outubro, novembro e dezembro, 

respectivamente, todas respondidas dentro do prazo estipulado em lei 

(Tabela 5). 

Quantitativo mensal de registros 

Outubro 2 

Novembro 2 

Dezembro 0 

Tabela 5. Quantitativo de registros no E-SIC a cada mês.

Os pedidos de informação registrados no período versaram sobre o 

quantitativo de servidores de determinados cargos da SECOM e sobre 

os valores gastos com ações de comunicação e campanhas 

publicitárias, e serviram para reforçar a cultura de transparência e 

controle social dos atos desta Secretatia por parte da popuplação. 

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

A despeito do baixo volume de manifestações registradas no 

período (8, considerando ambos os sistemas, OUV-DF e E-SIC), 

entendemos que o trabalho realizado por esta unidade seccional foi 

realizao a contento. 

Esta Ouvidoria reafirma 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. 


