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O QUE A SECRETARIA DE ESTADO DE 

COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  

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, de 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 três (3) 

Subsecretarias, em conformidade com o Decreto nº 40.457, de 18 

de fevereiro de 2020, a saber:  

 

1. Subsecretaria de Administração Geral  

2. Subsecretaria de Publicidade e Propaganda  

3. Subsecretaria de Divulgação  
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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. 

  



 

 

8 

SERVIÇOS PARA VOCÊ 
OUVIDORIA 
 

Canais de atendimento 

 

 

Central 162 

De segunda a sexta: das 7h às 21h; 

Sábados, domingos e feriados: das 8h às 18h; 

Ligação gratuita para telefone fixo e celular. 

 

Internet 

Você pode registrar e acompanhar suas manifestações via internet. 

Para o acompanhamento, basta ter a senha de acesso ao sistema, 

recebida no ato do registro da manifestação, e número do protocolo 

em mãos. 

 

Quero registrar agora: https://www.ouv.df.gov.br/#/ 

 

Presencial 

De segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h30 

Anexo do Palácio do Buriti 

4º andar, sala 416, Zona Cívico-administrativa 

Brasília/DF – CEP: 70.075-900 

  

https://www.ouv.df.gov.br/#/
https://www.ouv.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. 
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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_20

12.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/c87d4625386745569ef03

028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html 
  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html
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. 

 

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 

 

De segunda a sexta, das 8h 

às 12h e das 14h às 17h30 

Anexo do Palácio do Buriti 

4º andar, sala 416, Zona 

Cívico-administrativa 

Brasília/DF – CEP: 70.075-900 
 

Quero registrar um pedido de informação: https://www.e-

sic.df.gov.br/sistema/site/Default.aspx  
 

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 os prazos legais. 

• Possibilidade de recurso. 

• Possibilidade de reclamação, podendo apresenta-la 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. 

  

https://www.e-sic.df.gov.br/sistema/site/Default.aspx
https://www.e-sic.df.gov.br/sistema/site/Default.aspx
https://www.e-sic.df.gov.br/sistema/site/Default.aspx
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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/cb288737c6634948aef97d7a

f51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/decreto_34276_11_04_2013.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/decreto_34276_11_04_2013.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html


 

 

14 

SERVIÇOS PARA VOCÊ 
MAILING PARA A IMPRENSA 
 

Descrição 

A Subsecretaria de Divulgação utiliza o mailing para estabelecer e 

manter relacionamento direto e contínuo entre as Assessorias de 

Comunicação (ASCOMs) do Governo do Distrito Federal (GDF) e os 

veículos de comunicação. 

O serviço é utilizado para divulgação de releases e notas com temas 

de interesse da população e chamamento para coletivas de 

imprensa oficiais do GDF. 

 

Requisitos 

Ser profissional de algum veículo de comunicação. 

 

Prestação do serviço 

Profissionais de imprensa interessados em receber notícias sobre o 

GDF podem solicitar cadastro em nossos mailings por meio do 

endereço de e-mail: imprensa@buriti.df.gov ou pelo WhatsApp (61) 9 

9100-4613. 

  

mailto:imprensa@buriti.df.gov
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SERVIÇOS PARA VOCÊ 
ATENDIMENTO À IMPRENSA 
 

Descrição 

A Subsecretaria de Divulgação tem como principal função garantir 

que as demandas feitas ao Governo do Distrito Federal sejam 

devidamente respondidas, de forma a assegurar a transparência dos 

atos de governo. 

Para cada demanda registrada, a Subsecretaria aciona as 

Assessorias de Comunicação (ASCOMs) do Governo do Distrito 

Federal (GDF) relacionadas aos temas questionados para que 

levantem as devidas informações. Cabe à Subsecretaria mediar as 

relações entre as ASCOMs durante o atendimento e alinhar as 

informações das diferentes áreas acionadas, de forma a produzir 

uma resposta coerente e que atenda plenamente aos 

questionamentos do jornalista demandante. As demandas chegam à 

Subsecretaria por e-mail, instrumento por meio do qual são 

encaminhadas às ASCOMs. Se acionada por telefone, a Subsecretaria 

orienta o jornalista a registrar sua demanda por e-mail.  

 

Requisitos 

Elementos fundamentais para o atendimento: 

• Ser profissional de algum veículo de comunicação. 

• Mandar e-mail com os questionamentos, contendo 

identificação (nome, empresa, contatos). 

• Preferencialmente, estipular no e-mail o prazo de resposta 

para a demanda. 
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Prestação do serviço 

As demandas devem ser encaminhadas para o e-mail 

imprensa@buriti.df.gov.br e as dúvidas podem ser esclarecidas 

através dos telefones (61) 3425-4751/3961-4497/3961-4631/3425-

4751. 

 

Etapas do atendimento 

Para solicitar alguma informação ou indicação de fonte para 

entrevista sobre determinado tema, o jornalista deve entrar em 

contato por e-mail. Em seguida, a equipe da Subsecretaria 

encaminha o e-mail para as pastas competentes, monitorando 

prazos e alinhamentos com os demais órgãos, quando necessário. 

Assim que as informações são levantadas, a resposta é formatada e 

enviada por e-mail ao autor da demanda pela pasta competente ou 

pela própria Subsecretaria. O jornalista pode ficar à vontade para 

confirmar o recebimento da mesma por telefone. 

Nenhuma demanda será atendida sem o envio do e-mail.  

 

Horário de atendimento 

A Subsecretaria de Divulgação atende nos seguintes números: 

• Segunda à sexta-feira: das 8h às 21h: (61) 3425-4751/3961-

4497/3961-4631/3425-4751. 

• Sábados, domingos e feriados: das 8h às 20h: (61) 9 9346-5804/ 

9 9166-9355 (número de plantão). 

 

Verificação do andamento do Serviço 

Os jornalistas podem verificar o andamento da demanda por e-mail 

ou telefone. 

 

mailto:imprensa@buriti.df.gov.br
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Prioridade de atendimento 

As demandas serão atendidas de acordo com as informações 

levantadas pelas pastas envolvidas na demanda. A Subsecretaria 

trabalha para respeitar o deadline estipulado pelos próprios 

jornalistas nas demandas solicitadas. 
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INFORMAÇÕES 
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 do Distrito Federal 

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 19h, para 

interagir com a população. 

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

• TWITTER: https://www.twitter.com/gov_df/ 

• YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/govdf 

• INSTAGRAM: https://www.instagram.com/gov_df 

• FLICKR: https://www.flickr.com/photos/agenciabrasilia/ 

  

Requisitos 

Possuir acesso à internet. 

 

Normas e Regulamentações 

https://www.facebook.com/govdf/app/208195102528120/ 

  

https://www.facebook.com/govdf/
https://www.twitter.com/gov_df/
https://www.youtube.com/user/govdf
https://www.instagram.com/gov_df
https://www.flickr.com/photos/agenciabrasilia/
https://www.facebook.com/govdf/app/208195102528120/
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INFORMAÇÕES 
WHATSAPP DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

Descrição 

Consiste na aproximação direta entre o cidadão e o Governo do 

Distrito Federal. A finalidade é segmentar de forma mais assertiva a 

região de cada cidadão e, desta forma, possibilitar a ele o consumo 

de notícias sobre as ações do governo, informações sobre serviços 

públicos e a possibilidade de tirar dúvidas gerais de forma rápida, 

esclarecedora e transparente.  

 

Em casos específicos, o cidadão pode entrar em contato com a 

Ouvidoria (telefone: 162, ou https://www.ouv.df.gov.br/#/). 

 

WhatsApp: bit.ly/WhatsApp_GDF 

 

Requisitos 

• Possuir o aplicativo instalado em seu celular e acesso à 

internet. 

 

Normas e Regulamentações 

• As mensagens devem ser, preferencialmente, em texto. Mas, 

por acessibilidade, áudios serão aceitos. 

• O nosso relacionamento será exclusivamente por chat. Não 

haverá contato por ligação telefônica.   

https://www.ouv.df.gov.br/#/
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www.secom.df.com.br 

 
 

162 
 

Palácio do Buriti, Térreo, sala T-31  

CEP: 70.075-900 BRASILIA-DF 

http://www.secom.df.com.br/

