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o QUe a seCretaria de 
CoMUNiCação
FaZ Por voCÊ

a Secretaria de estado de Comunicação Social-SeCoM, criada pelo 
decreto 38.116 de 06 de abril de 2017, publicado no dodF nº 68, de 
07 de abril de 2017, páginas 01 a 03, republicado no dodF - edição 
extra Nº 17, 7 de abril de 2017 tem as seguintes competências: 
I - planejar, coordenar e executar a política de comunicação 
do governo; II - executar a publicidade governamental e as 
campanhas educativas e de interesse público; III - implementar o 
relacionamento do governo com os órgãos de comunicação; IV - 
realizar atividades de relações públicas.

Para tanto, a seCoM encontra-se dividida em cinco subsecretarias 
e uma Unidade especial, a saber:

1. Subsecretaria de administração Geral 

2. Subsecretaria de Publicidade e Propaganda

3. Subsecretaria de Relações com a Imprensa 

4. Subsecretaria de divulgação

5. Subsecretaria de Comunicação digital 

6. Unidade especial de Conteúdo digital
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serviços Para voCÊ

oUvidoria

o que é ouvidoria?

a ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo 
onde você pode registrar suas demandas sobre os serviços públicos.

tipos de demandas

o que Não é considerada manifestação de ouvidoria para o 
Governo do distrito Federal:

• Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados.

•  Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento 
de servidor ou órgão público.

DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO ELOGIO
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Canais de atendimento

Central 162

De segunda a sexta das 7h às 21h   

Sábado, domingo e feriados das 8h às 18 h

*Ligação gratuita para telefone fixo. 

**Não recebe ligação de aparelho celular.

Presencial

De segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h

anexo do Palácio do Buriti,
4º andar, sala 414, Zona Cívico-administrativa
Brasília/dF – CeP. 70.075-900

CENTRAL 162 Presencialwww.ouvidoria.df.gov.br
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serviços Para voCÊ

oUvidoria

Prazos

requisitos

elementos fundamentais para o registro de uma denúncia: 

• NOMES de pessoas e empresas envolvidas 

• QUANDO ocorreu o fato 

• ONDE ocorreu o fato 

• Quem pode TESTEMUNHAR

• Se a pessoa pode apresentar  PROVAS 

tratamento específico para denúncias: avaliação, classificação 
e encaminhamento realizados pela ouvidoria-Geral do distrito 
Federal.

10 DIAS

A contar da data
de registro.

20 DIAS

10 DIAS

A contar da data
de registro.

Informar as primeiras
providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015) 

Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015) 

O prazo poderá ser
prorrogado pelo mesmo 
período de 20 dias
(Art. 25 Parágrafo 1º, do 
Decreto nº 36.462/2015)

Denúncias
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serviços Para voCÊ

oUvidoria

registro identificado

• Apresentação do documento Cadastro de Pessoa Física - CPF.

•  Possibilidade de sigilo conforme art. 23, inciso i, do decreto 
nº 36.462/2015.  

registro anônimo

• Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados 
são verdadeiros.  

Normas e regulamentações

•  Lei nº 4.896/2012 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html 

• Decreto nº 36.462/2015 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466 decreto_36462_23_04_2015.html
 
• Instrução Normativa nº 01/2017 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/
Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html 
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serviços Para voCÊ

serviço de iNForMaçÕes  
ao Cidadão - siC

tipos de informações

requisitos

o pedido de acesso deverá conter:

• Nome do requerente.

•  Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de 
identidade, Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas – CNPJ, Título de eleitor, Passaporte,  Carteira 
de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação (modelo 
novo) e Certificado de Reservista).

•  Especificação, de forma clara e precisa, da  informação requerida.

•  Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de 
comunicações ou da informação requerida.

GASTOS DOCUMENTOS PROCESSOS AÇÕES
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importante

Não será atendido pedido de acesso genérico, 
desproporcional, desarrazoado, que exija 
trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de 
dados e informações, serviço de produção ou tratamento de dados 
que não seja de competência do órgão ou entidade.
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serviços Para voCÊ

serviço de iNForMaçÕes  
ao Cidadão - siC

Canais de atendimento

Garantias

• Segurança.

• Atendimento por equipe especializada.

•  Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de 
acesso à informação.

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis.

•  Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à 
informação conforme prazos legais.

• Possibilidade de recurso.

•  Possibilidade de reclamação, podendo apresentar em até 10  
dias após ter passado o prazo para a resposta inicial. a resposta 
sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento  
em até 5 dias. 

www.e-sic.df.gov.br Presencial

De segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h

Anexo do Palácio do Buriti,
4º andar, sala 414, Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF – CEP. 70.075-900
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serviços Para voCÊ

serviço de iNForMaçÕes  
ao Cidadão - siC

Prazos

Normas e regulamentações

•   Lei nº 4.990/2012 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html 

•  Decreto nº 34.276/2013 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/decreto_34276_11_04_2013.html

 
•  Instrução Normativa nº 02/2015 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/
Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html 

20 DIAS
A contar da data
de registro.

+10 DIAS
A contar da data
de registro.

RECURSO

1ª Instância

3ª Instância

2ª Instância

Prazo para
apresentação - 10 dias

Resposta da autoridade
- até 5 dias

* Na 3ª instância o prazo pode 
ser prorrogado enquanto estiver

em análise. (Art. 24, 
parágrafo 1º, do Decreto nº 34.276/2013) 
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serviços Para voCÊ

redes soCiais

descrição

Consiste no gerenciamento da relação com o cidadão na rede 
social, promovendo o monitoramento e intervenções em redes 
sociais na internet. a finalidade é levar ao conhecimento da 
sociedade as ações do Governo de maneira rápida e interativa, 
fomentando a democratização da gestão.

a fanpage do Governo de Brasília é um espaço democrático que 
busca estabelecer o diálogo entre a gestão e a população de forma 
ativa e transparente. A EQUIPE DF estará disponível, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h, para interagir com a população.

https://www.facebook.com/govdf/

requisitos

Possuir acesso à internet e perfil no Facebook.

Normas e regulamentações

https://www.facebook.com/govdf/app/208195102528120/
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18 www.secom.gov.br
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