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Curso

Programa de formação em ouvidoria 

Inicialização em ouvidoria – Módulo I

Cleiton Gonçalves Oki de Brito

Roberson Bruno Lobo Olivieri

 

Base legal para a institucionalização do Sistema de 
Gestão de Ouvidorias do Distrito Federal (SIGO/DF)

Emenda Constitucional no 19/1998, art. 37, da CF

 3o A lei disciplinará as formas
de participação do usuário na
administração pública direta e
indireta, regulando, especialmente:
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I. as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral,
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II. o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no Art. 5o, X e XXXIII;

III. a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo
de cargo, emprego ou função na administração.

 

Quais as funções da ouvidoria?

Trata de assuntos que causem transtorno ou dano.

Subsidia o administrador público na tomada de 
decisão.

Representa um termômetro.
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Sistema de Gestão de Ouvidorias do Distrito Federal

Lei no 4.896, de 31 de julho de 2012

Finalidades

 Garantir a participação popular;

 Contribuir para desenvolver a cultura de cidadania;

 Aprimorar os serviços públicos, prestados pelo poder executivo.

 

CONTROLADORIA-
GERAL

OUVIDORIA-GERAL

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

DE OUVIDORIA

Órgão superior: 
orientação 
normativa.

Órgão central: 
supervisão técnica.

Órgãos seccionais: 
tratamento das 

manifestações do 
cidadão.

Estrutura
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Decreto no 36.462, de 23 de abril de 2015

Regulamenta a Lei no 4.896, de 31 de julho de 2012, que dispõe 
sobre o SIGO/DF

 O órgão responsável pela demanda terá o prazo de vinte dias, a contar
do registro da manifestação, para apurar e informar o resultado final ao
manifestante. Recebida a manifestação, pelo órgão responsável, este
terá o prazo de até dez dias para informar ao manifestante as primeiras
providências adotadas;

 

 O cargo de Ouvidor deverá ser ocupado, exclusivamente, por servidor
efetivo;

 Fica determinado o registro obrigatório de todas as manifestações
recepcionadas pelas unidades seccionais em sistema informatizado
definido pela Ouvidoria-Geral, de forma a registrar e acompanhar as
demandas formuladas pelo cidadão para os órgãos e entidades da
Administração Pública do Distrito Federal;
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Capítulo II – Das Atribuições

Art. 19. Compete às unidades seccionais:

I. facilitar o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria;

II. atender com cortesia e respeito à questão apresentada, afastando-se
de qualquer discriminação ou prejulgamento;

III. registrar as manifestações recebidas no sistema informatizado,
definido pelo órgão superior do SIGO;

IV. responder às manifestações recebidas;

 

V. encaminhar as manifestações recebidas à área competente do órgão
ou da entidade em que se encontra, acompanhando a sua apreciação;

VI. participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades
integrantes do SIGO, com vistas ao aprimoramento do exercício das
atividades que lhes são comuns;

VII. prestar apoio à unidade central na implantação de funcionalidades
necessárias ao exercício das atividades de ouvidoria;

VIII. manter atualizadas as informações e as estatísticas referentes às
suas atividades;

IX. encaminhar, à unidade central, dados consolidados e sistematizados
do andamento e do resultado das manifestações recebidas.

 



6 
 

 

Cidadãos

Canais de atendimento

Internet

Central 162

Presencial

Smartphone
OUV-DF

Eventos públicos
OUVIDORIA 

ITINERANTE

 

Processo de atendimento
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Comunicação dos serviços de ouvidoria

 Uso de logomarca – ver manual;

 Uso de redes sociais.

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO        
DE PROJETOS DE OUVIDORIA 

 

Tipologia das manifestações

Prazos

I. Reclamação: manifestação de desagrado, uma queixa ou crítica sobre
um serviço prestado, ação ou omissão da administração e/ou do
servidor público, considerado ineficiente, ineficaz ou não efetivo;

20 DIAS
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II. Denúncia: comunicação de irregularidades ocorridas no âmbito da
administração pública ou apontamento de exercício negligente ou
abusivo dos cargos, empregos e funções, como também infrações
disciplinares ou prática de atos de corrupção, ou improbidade
administrativa, que venham ferir a ética e a legislação. As denúncias
devem ser instruídas com fundamentação mínima para que
possibilite a análise e encaminhamento pela Ouvidoria-Geral do
Distrito Federal;

20 DIAS + 20 DIAS

 

III. Elogio: demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação sobre
o serviço recebido ou relativo a pessoas que participaram do
serviço/atendimento;

20 DIAS

IV. Sugestão: manifestação que apresenta uma ideia ou proposta para o
aprimoramento dos serviços realizados pela administração pública
distrital, ainda que associada a uma reclamação específica;

20 DIAS
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V. Informação: manifestação em que o cidadão requer informações de
caráter geral sobre serviços e procedimentos da administração
pública, tais como horários de funcionamento, números de telefone,
endereços, dentre outras.

Preliminares – até 10 DIAS

 

PELAS UNIDADES 
SECCIONAIS

ATÉ 3 DIAS

 Encaminhamento ao controle de qualidade;
 Identificação dos dados;
 Confirmação do recebimento;
 Verificação da competência.

10o DIA  Procedimentos de cobrança.

15o DIA

20o DIA

Da análise – orientação de prazos
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Fluxograma de procedimentos – etapas

1. 
REGISTRO

2. 
TRATAMENTO

3. 
RESPOSTA 

(órgão)

4. RESULTADO 
(cidadão):

Resolvida;
Não Resolvida;

Manifestação 
vinculada

 

Maior controle do prazo de resposta

21o dia – caixa bloqueada
Responsabilização dos servidores 

IN CGDF no 1/2017
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Instrução Normativa no 1, de 5 de maio de 2017, da CGDF

Estabelece instrumentos de responsabilização dos participantes da rede
de ouvidorias e áreas envolvidas, além dos meios próprios já
estabelecidos em lei (LC no 840/2011, CLT).

 

 No tratamento das manifestações de ouvidoria, sempre que houver:

» atraso injustificado;

» omissão no encaminhamento de respostas.

Os servidores envolvidos poderão submeter-se ao procedimento de
resolução consensual de conflitos, a ser conduzido pela
Subcontroladoria de Correição Administrativa, unidade administrativa
da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

» Inação (inércia);

» Desídia.
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 No tratamento das manifestações de ouvidoria, a conduta será
analisada pelo órgão superior do Sistema de Ouvidoria que poderá
propor medidas que impliquem a responsabilização dos integrantes da
rede de ouvidorias públicas do Distrito Federal e, de forma extensiva,
àqueles que foram instados ao fornecimento da resposta e assim não o
fizeram.

Descumprido o compromisso firmado ou tratando-se de infrações não
alcançadas pela mediação, serão adotadas as medidas correcionais
cabíveis (tradicionais).
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Foco do OUV-DF

Transparência ativa

 Na página inicial do sistema, ficam disponíveis, em formato de painel,
números de ouvidoria, referentes a tipos de manifestação, assuntos
demandados, situação, tema e regiões administrativas mais solicitadas;

 Ampliação dos canais de atendimento;

 Agora, o cidadão poderá registrar a sua demanda também pelo
smartphone, o que facilita o acesso ao serviço. Pode ser tirada uma foto
para ser anexada imediatamente ao registro que será enviado para o
órgão responsável tomar as providências necessárias e responder ao
cidadão.

 

Empoderamento do cidadão

O controle social será exercido não só quando o cidadão protocolar,
oficialmente, sua demanda perante o governo. Ele terá maior poder, no
momento em que o registro for finalizado apenas, quando ele informar,
por meio de pesquisa de satisfação, que está satisfeito com o serviço. E,
caso queira reiterar sua manifestação, poderá abrir uma nova demanda
vinculada à que não atendeu às suas expectativas.
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Apoio à gestão de políticas e serviços públicos

Em mapa, localizado na página inicial, são apresentados dados
georreferenciados com a localização das demandas, por região
administrativa ou endereços, bem como com o perfil do cidadão que
procura o governo. Com base nessas informações, os gestores públicos
estarão melhor amparados para as tomadas de decisão.

 

Sistema de Ouvidoria 

Inovador e premiado
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Ouvidoria como ferramenta de gestão

Informações de 
ouvidoria

Como podem 
ajudar no meu 

trabalho?

 

Decreto no 34.276, de 11 de abril de 2013

 O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) funcionará nas ouvidorias
de cada órgão;

 Fica a Ouvidoria-Geral do Distrito Federal responsável por orientar o
funcionamento dos Serviços de Informações ao Cidadão, incluindo a
elaboração de fluxo interno para recepção e tratamento dos pedidos
bem como o treinamento de servidores.
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www.e-sic.df.gov.br
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Desenvolver 

mecanismos de 

mobilidade de 

ouvidores e pessoal 

capacitados

Valorizar o 

desempenho dos 

ouvidores e equipe 

Aprimorar os 

recursos tecnológicos 

e ferramentas de 

gestão 

A
P
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N
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IZ
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O

 E
 

C
R

E
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C
IM

E
N

T
O

Integrar planos, 

projetos e programas 

das ouvidorias que 

constituem o sistema 

Desenvolver 

diretrizes de 

comunicação de 

utilidade pública  e 

linguagem cidadã 

Adequar 

infraestrutura às 

necessidades da 

prestação dos 

serviços 

Buscar a 

sustentabilidade 

financeira 

necessária ao 

cumprimento da 

missão

P
R
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S
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P
A
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D
A

D
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Ampliar a participação               

do sistema no 

desenvolvimento e 

implementação de 

políticas públicas

Aumentar a satisfação do 
cliente cidadão

MISSÃO
Acolher o cidadão e promover a participação 

social na melhoria dos serviços públicos.

VISÃO
Ser reconhecido como sistema que promove o 
exercício da cidadania, a melhoria da gestão e 

dos serviços públicos do Distrito Federal.

● Acolhimento    ● Ética     ● Efetividade       ● Compromisso     ● Confiabilidade    ● Dinamismo   ● Inovação     ● Transparência   ● Responsabilidade 
Social

VALORES

Fomentar a 

transparência na gestão 

pública, estimulando a 

participação e o controle 

social

PESSOAS TECNOLOGIA

GESTÃO COMUNICAÇÃO FINANÇAS

 

PELAS UNIDADES 
SECCIONAIS

Coordenação 
de 

Planejamento

Diretoria de 
Projetos e 

Mobilização Social

Diretoria de 
Informações de 

Ouvidoria

Coord.  Articulação 
de  

Ouvidorias

Coord. de 
Atendimento ao

Cidadão

Diretoria de 
Acompanhamento 

de denúncias

Diretoria de 
Acompanhamento 
das Áreas Social e 

Econômica

Diretoria de 
Acompanhamento das 
Áreas de Governo e de 

Infraestrutura

Ouvidoria 
Geral

Assessoria técnica

Assessoria Especial

Diretoria de 
Recebimento e 
Tratamento de
Manifestações

João Manoel Leite
2108-3312

Aline dos Anjos
2108-3310

Mohara de Melo 
Guimarães
2108-3376

Rodrigo Vidal
2108-3375

Marlúcia Nunes
2108-3376

Cleiton Oki
2108-3311

Roberson Olivieri
2108-3309

Frederico Aragão
2108-3311

Kamilla Lima
2108-3313

José dos Reis de Oliveira
2108-3308

Equipe da Ouvidoria-Geral

Janaina
2108-3312

Antônio Augusto
2108-3310
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Equipe da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

ouvidoriageral@cg.df.gov.br

(61) 2108-3313

 

http://egov.df.gov.br
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