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APRESENTAÇÃO 
 
 

À Ouvidoria da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - OUV/SMDF compete, 

registrar todas as demandas em sistema informatizado, facilitar o acesso do cidadão ao serviço 

de ouvidoria, atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, receber consultas, 

diligenciar junto aos setores competentes e prestar informações e orientações sobre ações, 

projetos e políticas da Secretaria, legislação e direitos da mulher e serviços da rede de 

atendimento, receber e analisar informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e 

elogios referentes às ações da Secretaria e encaminhar as manifestações aos setores 

competentes, mantendo o interessado sempre informado sobre as providências adotadas, 

encaminhar ao Gabinete propostas que visem ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, 

com base nas informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios recebidos, 

coordenar, no âmbito da Secretaria, os procedimentos e serviços de garantia do direito 

fundamental de acesso à informação, promover a interação com as demais Ouvidorias Públicas 

Estaduais e Federais, apresentar, anualmente, relatório estatístico e participar de atividades que 

exijam ações conjugadas das unidades integrantes do SIGGO-DF, com vistas ao aprimoramento 

do exercício das atividades que lhes são comuns. 

 

O monitoramento sistemático dos atendimentos permite assistir o contribuinte na resolução 

de serviços prestados pela Secretaria e, ainda, identificar oportunidades de melhorias que visem 

o aperfeiçoamento dos processos de trabalho desta Pasta. 

A Ouvidoria SMDF apresenta o Relatório do 3º Trimestre de 2020, onde constam 

informações sintéticas e analíticas acerca das manifestações registradas no Sistema OUV-DF a 

partir dos Painéis de Monitoramento no período entre 01/07/2020 a 30/09/2020, visando 

atender a IN n° 01/2017, Seção II, Art. 2º, que dispõe sobre as competências das ouvidorias 

seccionais, conforme a Instrução Normativa N° 01, de 05/05/2017, que regulamenta os 

procedimentos dos serviços de ouvidoria tratados na Lei nº 4.896/2012, Decreto nº 36.462, de 

23 de abril de 2015. 

O Relatório Trimestral tem como objetivo apresentar análise referente às manifestações 

recebidas por essa Ouvidoria em todos os canais disponíveis para o cidadão. 

É válido ressaltar que esse Relatório servirá para um melhor monitoramento das diversas 

ações e indicadores a fim de empoderar gestores, ouvidores e entidades do DF, para 

consequente tomada de decisões, melhoria dos serviços e implementação de programas e 

políticas públicas correlatas.
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TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELA UNIDADE OUVIDORIA 
 
 
 

Finalizamos o 3º Trimestre de 2020, com 04 (quatro) manifestações registradas no Sistema 

OUV/DF, mais 09 (nove) pedidos de informações registrados no Sistema e-Sic. 

 

Pelo Sistema Ouv/DF, podemos extrair alguns relatórios. Apesar de mostrarem apenas as 

manifestações registradas no Ouv/DF, não representando assim a realidade total da Ouvidoria, 

servem para uma melhor compreensão dos problemas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Atualmente são disponibilizados ao cidadão os seguintes canais de atendimento: OUV-DF – 

Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (https://www.ouv.df.gov.br/) e o Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC (https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/). Além dos 

serviços eletrônicos é oferecido atendimento presencial, por e-mail e por telefone da Ouvidoria, 

por meio do 162. 

A Controladoria Geral do Distrito Federal por meio do Decreto 36.419/2015, de 25 de março de 

2015, instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão, instrumento elaborado por servidores indicados 

da área de Planejamento, Ouvidoria, Comunicação e Atendimento. A Ouvidoria SMDF, em 

conjunto com as demais áreas, está trabalhando para atualizar a Carta de Serviços, tendo em 

vista as alterações ocorridas na Pasta no ano de 2020. 

Destaca-se que com a publicação do Decreto 40.698/2020 de 07 de Maio de 2020, a Secretaria 

de Estado da Mulher do DF - SMDF, passou a ter Estrutura Administrativa própria, criando 

oficialmente a Ouvidoria desta SMDF. 

Por iniciativa da Secretaria da Mulher do DF, constinuam as tratativas com a Ouvidoria Federal 

de Direitos Humanos, para que o GDF tenha acesso e passe a receber de forma mais organizada 

e eficiente as demandas registradas no Disque 100, Ligue 180. Trazendo assim um ganho de 

informações das manifestações registradas pelos canais do Governo Federal.  

http://www.ouv.df.gov.br/)
https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/

