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_____________________________________________Apresentação

O objetivo do presente relatório é a divulgação das atividades
desenvolvidas pela Ouvidoria do DETRAN-DF, bem como seus dados
estatísticos, relativos ao período de 2015 a 2019.
Zoraia Carla Cardozo
Chefe da Ouvidoria
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________________________________________1. Sobre a Ouvidoria

O 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 Sistema de Gestão de
Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF.
O citado Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do
Distrito Federal, os procedimentos para garantir a participação popular e
contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura de
cidadania e para aprimorar os serviços públicos de ouvidoria prestados
pelo Poder Executivo.
Os órgãos e entidades do Distrito Federal deverão assegurar, aos
cidadãos, o direito de acesso aos serviços de ouvidoria, que será
proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os
princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº
4.896/2012.
O Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF é
integrado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal, pela OuvidoriaGeral do Distrito Federal e pelas unidades especializadas de ouvidoria dos
órgãos e das entidades – unidades seccionais.
Conforme o Decreto, o titular do cargo de ouvidor no s órgãos e
entidades do Distrito Federal deverá ser ocupado, exclusivamente, por
servidor efetivo, devendo o ouvidor comparecer aos treinamentos,
cursos, reuniões e eventos que a Ouvidoria-Geral convocar, exceto
quando estiver em afastamento legal.
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O atendimento ao cidadão é prestado por meio dos canais de
atendimento: internet, por meio de sistema informatizado; via número
162 e pessoalmente em suas unidades seccionais e unidade central.
O atendimento, em qualquer um dos canais instituídos, deverá ser
embasado pelos princípios da Administração Pública: Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
Quanto à estrutura física, fica determinado que todas as unidades
seccionais de ouvidoria dos órgãos e das entidades deverão estar
identificadas e localizadas fisicamente na entrada de cada
estabelecimento de forma a facilitar o acesso do cidadão. As unidades
seccionais deverão usar logomarca única, determinada pela OuvidoriaGeral, para construção de identidade visual uniforme perante a
sociedade.

O ouvidor fica obrigado a compor equipe de projeto quando
convocado, exceto em caso de afastamento legal.
As unidades seccionais deverão desenvolver projetos inovadores
na área de ouvidoria. A proposta deverá ser apresentada à OuvidoriaGeral para análise quando estiver em estágio inicial de planejamento. A
implantação do projeto dependerá de aprovação da Ouvidoria-Geral.
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O Decreto proíbe a criação de outros canais de atendimento que
não sejam os formalmente instituídos pela Ouvidoria-Geral do Distrito
Federal.
Também fica o ouvidor proibido de exercer outras atividades que
não sejam inerentes ao cargo por ele ocupado, podendo configurar
desvio de função.
Atribuições da Ouvidoria-Geral:
o Coordenar e supervisionar o SIGO/DF de acordo com as
instruções expedidas pelo órgão superior;
o Gerir e exercer o controle técnico das atividades de ouvidoria;
o Coordenar e orientar o funcionamento das unidades
seccionais;
o Fomentar e coordenar as atividades que exijam ações
conjugadas das unidades integrantes do SIGO/DF, com vistas
ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são
comuns;
o Elaborar fluxo interno para recepção e tratamento das
demandas;
o Acompanhar o tratamento das manifestações recebidas pelo
SIGO/DF;
o Promover a defesa dos interesses legítimos dos cidadãos
usuários dos serviços públicos prestados pelo Poder
Executivo;
o Manter registro atualizado do andamento e do resultado das
manifestações recebidas;
o Elaborar e divulgar relatórios periódicos de sua atuação e dos
órgãos seccionais;
o Treinar ouvidores de unidades seccionais
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Atribuições das unidades seccionais:
o Facilitar o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria;
o Atender com cortesia e respeito à questão apresentadas,
afastando-se de qualquer discriminação ou prejulgamento;
o Registrar as manifestações recebidas no sistema
informatizado definido pelo órgão superior do SIGO/DF;
o Responder às manifestações recebidas;
o Encaminhar as manifestações recebidas à área competente
do órgão ou da entidade em que se encontra, acompanhando
a sua apreciação;
o Participar de atividades que exijam ações conjugadas das
unidades integrantes do SIGO/DF, com vistas ao
aprimoramento do exercício das atividades que lhes são
comuns;
o Prestar apoio à unidade central na implantação de
funcionalidades necessárias ao exercício das atividades de
ouvidoria;
o Manter atualizadas as informações e as estatísticas
referentes às suas atividades;
o Encaminhar à unidade central dados consolidados e
sistematizados do andamento e do resultado das
manifestações recebidas.

Tipos de Manifestações:
o RECLAMAÇÃO: manifestação de desagrado, uma queixa ou
crítica sobre um serviço prestado, ação ou omissão da
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o

o

o

o

administração e/ou servidor público, considerado ineficiente,
ineficaz ou não efetivo;
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;
ELOGIO: demonstração de apreço, reconhecimento ou
satisfação sobre o serviço recebido ou relativo a pessoas que
participaram do serviço/atendimento;
SUGESTÃO: manifestação que apresenta uma idéia ou
proposta para o aprimoramento dos serviços realizados pela
administração pública distrital, ainda que associada a uma
reclamação específica;
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.

As manifestações de ouvidoria, recebidas pelos canais de
atendimento, serão, obrigatoriamente, registradas no sistema
informatizado definido pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal – Sistema
de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-DF.
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O Sistema OUV-DF iniciou em SETEMBRO/2016.

As unidades seccionais, no momento do recebimento das
manifestações, ficam obrigadas a informar ao cidadão o andamento do
registro recebido por meio do sistema informatizado de ouvidoria, bem
como as providências adotadas. As respostas deverão conter precisão
sobre as medidas adotadas.
As manifestações deverão conter informações claras e objetivas e
não serão aceitas manifestações com uso de palavras de baixo calão, teor
ofensivo e discriminatório, ou aquelas que impossibilitem a formação de
juízo prévio sobre sua procedência e plausibilidade, devendo ser
encerradas conforme orientação da Ouvidoria-Geral.
As denúncias devem ser instruídas com fundamentação mínima
para que possibilite a análise e encaminhamento pela Ouvidoria-Geral,
cabendo o arquivamento motivado daquelas que não apresentarem
elementos mínimos de autoria e materialidade.
O registro das denúncias poderá ser realizado em cada unidade
seccional e também na Ouvidoria-Geral, devendo em todas as hipóteses
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ser respeitado o sigilo das informações recebidas, bem como o sigilo dos
dados do denunciante sob pena de responder administrativamente,
civilmente e penalmente.
Após registradas, as denúncias devem ser encaminhadas à
Ouvidoria-Geral, independentemente do seu teor. Caberá à OuvidoriaGeral promover a avaliação, classificação e encaminhamento às unidades
seccionais ou aos setores externos à rede de ouvidorias, a depender da
análise promovida.
Ficará à cargo da unidade seccional demandada solicitar e
acompanhar a devida apuração dentro do seu órgão de atuação, devendo
se valer das unidades correcionais, se houver.
O órgão responsável terá o prazo de ate 10 (dez) dias para
informar ao manifestante as primeiras providências adotadas – resposta
preliminar.
O prazo para apuração e registro do resultado final ao
manifestante é de 20 (vinte) dias, a contar do registro da manifestação –
resposta definitiva.
A prorrogação do prazo de resposta somente será permitida para
as manifestações do tipo denúncia, precedidas de pedidos à OuvidoriaGeral do Distrito Federal. A prorrogação será realizada no próprio sistema
pelo ouvidor, após anuência da Ouvidoria-Geral.
O não cumprimento dos prazos previstos acarretará sanções
previstas na Lei Complementar nº 840/2011.
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Instrução Normativa nº 01, de 05 de maio de 2017 – CGDF
Regulamenta os procedimentos dos serviços de ouvidoria tratados
na Lei nº 4.896/2012, Decreto nº 36.462 de 23 de abril de 2015 e
estabelece instrumentos de responsabilização dos participantes da rede
de ouvidorias e áreas envolvidas.

Da responsabilização
“Art. 7º. Caberá ao órgão central do Sistema de Ouvidoria o
monitoramento de desempenho das ouvidorias seccionais, o
que será feito por meio de relatórios analíticos e progressivos
que contenham o percentual relativo às demandas analisadas e
respondidas.
Art. 8º. Sempre que houver atraso injustificado ou omissão no
encaminhamento de repostas às demandas de ouvidoria os
servidores envolvidos poderão se submeter ao procedimento de
resolução consensual de conflitos, a ser conduzido pela
Subcontroladoria de Correição Administrativa, unidade
administrativa da Controladoria-Geral do Distrito Federal.
Art. 9º Verificada inação ou desídia no tratamento das
manifestações de ouvidoria a conduta será analisada pelo órgão
superior do Sistema de Ouvidoria que poderá propor medidas
que impliquem na 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.
§ 1º. Em casos de infrações leves, serão propostas às partes
medidas consensuais de resolução de conflito como alternativa
aos incidentes identificados.
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§ 2º. Descumprido o compromisso firmado ou tratando-se de
infrações não alcançadas pela mediação, serão adotadas as
medidas correcionais cabíveis.”
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________________2. Atividades Desempenhadas – 2015/2018

1. SEGURITO - Urnas para coleta de manifestações
A Ouvidoria disponibilizou urnas, com os respectivos formulários, em todos
os postos de atendimento do DETRAN .
Cada posto de atendimento recebeu um boneco SEGURITO, utilizado como
urna para coleta de demandas de ouvidoria .
O objetivo é proporcionar aos cidadãos que procuram os postos de
atendimento do DETRAN-DF a oportunidade de se manifestarem sem a necessidade
de procurar a Ouvidoria na sede do órgão.
As
demandas
são
recolhidas
semanalmente e registradas no sistema OUVDF, onde recebem o tratamento adequado.
As urnas foram recolhidas por se
encontrarem
danificadas.
Foram
confeccionadas novas urnas, já distribuídas
aos
postos
de
atendimento.

2. OUVIDORIA ITINERANTE
A Ouvidoria colocou em prática no
mês de MARÇO/2016, em caráter
experimental,
o
Projeto
Ouvidoria
Itinerante, cumprindo orientação antiga da
Ouvidoria-Geral do Distrito Federal.
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O objetivo é aproximar a Ouvidoria do cidadão que procura
atendimento nas demais unidades do Detran-DF, facilitando o acesso aos
serviços de ouvidoria e contribuindo para a formação de uma consciência
cidadã.
O projeto prevê a presença da Ouvidoria uma vez por mês em cada
unidade de atendimento do DETRAN-DF e terá seu calendário divulgado na
Intranet e no site do órgão.
As atividades se encontram suspensas aguardando a adaptação de um
veículo compatível para sua realização.
A experiência realizada foi positiva, a receptividade pelas chefias,
servidores e usuários foi muito boa e ocorreu conforme calendários abaixo.

Calendários:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

01
02

MARÇO / 2016
DIA
17
17
21
21
22
23
24
28
29
30
31
ABRIL / 2016
UNIDADE
DIA
SOBRADINHO
07/04
PARANOÁ
08/04
SHOPPING POPULAR
11/04
VADEL
11/04
TAGUATINGA
12/04
BRAZLÂNDIA
14/04
GAMA
19/04
DVA I
25/04
DIREDUC
25/04
RECANTO DAS EMAS
26/04
PLANALTINA
28/04
MAIO / 2016
UNIDADE
DIA
SOBRADINHO
04/05
TAGUATINGA
06/05
UNIDADE
SHOPPING POPULAR
VADEL
DIRPOL
DIREDUC
TAGUATINGA
BRAZLÂNDIA
GAMA
RECANTO DAS EMAS
PLANALTINA
SOBRADINHO
PARANOÁ

HORÁRIO
8:00 às 12:00
14:00 às 18:00
8:00 às 12:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
HORÁRIO
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
8:00 às 12:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
08:00 às 12:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
HORÁRIO
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
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03
04
05
06
07
08
09
10
11

VADEL
PARANOÁ
BRAZLÂNDIA
DVA I
GAMA
RECANTO DAS EMAS
PLANALTINA
DIREDUC
SHOPPING POPULAR

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

UNIDADE
DIREDUC
TAGUATINGA
BRAZLÂNDIA
SOBRADINHO
GAMA
RECANTO DAS EMAS
DVA I
PLANALTINA
PARANOÁ
SHOPPING POPULAR
VADEL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

UNIDADE
DIREDUC
SOBRADINHO
TAGUATINGA
BRAZLÂNDIA
DVA I
GAMA
PARANOÁ
PLANALTINA
RECANTO DAS EMAS
SHOPPING POPULAR
VADEL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

UNIDADE
DIREDUC
SOBRADINHO
BRAZLÂNDIA
TAGUATINGA
GAMA
DVA I
PARANOÁ
PLANALTINA
SHOPPING POPULAR
VADEL
RECANTO DAS EMAS
UNIDADE

10/05
11/05
13/05
17/05
18/05
20/05
25/05
30/05
31/05
JUNHO / 2016
DIA
06/06
08/06
10/06
13/06
15/06
16/06
20/06
22/06
24/06
27/06
29/06
JULHO / 2016
DIA
05/07
06/07
13/07
15/07
18/07
21/07
25/07
27/07
28/07
29/07
29/07
AGOSTO / 2016
DIA
03/08
10/08
12/08
17/08
19/08
22/08
25/08
26/08
29/08
29/08
31/08
SETEMBRO/ 2016
DIA

14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
HORÁRIO
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
HORÁRIO
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
14:00 às 18:00
HORÁRIO
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
08:00 às 12:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
HORÁRIO
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

GAMA
RECANTO DAS EMAS
DVA I
SOBRADINHO
PLANALTINA
VADEL
DIREDUC
SHOPPING POPULAR
BRAZLÂNDIA
PARANOÁ
TAGUATINGA

06/09
08/09
12/09
13/09
15/09
16/09
20/09
22/09
27/09
28/09
30/09
OUTUBRO/ 2016
UNIDADE
DIA
GAMA
05/10
SOBRADINHO
07/10
RECANTO DAS EMAS
11/10
PLANALTINA
13/10
DIREDUC
17/10
BRAZLÂNDIA
18/10
PARANOÁ
21/10
DVA I
24/10
TAGUATINGA
25/10
VADEL
26/10
SHOPPING POPULAR
27/10

10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
08:00 às 12:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
HORÁRIO
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00
14:00 às 18:00
08:00 às 12:00

FEVEREIRO/2017
LOCAL DETRAN
TAGUATINGA
GAMA
RECANTO DAS EMAS
PARANOÁ
SOBRADINHO
PLANALTINA
SHOPPING POPULAR
SETOR DE CARGAS
DEPÓSITO
DIREDUC
BRAZLÂNDIA

DIA
20/02
21/02
22/02
23/02
24/02
27/02
01/03
01/03
02/03
02/03
03/03

HORARIO
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
08:00 às 12:00
14:00 às 18:00
08:00 às 12:00
14:00 às 18:00
10:00 às 16:00

RECLAMAÇÃO
03
01
01
02
05
01

ELOGIO
01
-

INFORMAÇÃO
07
03
05
03
04
01
09
02
03
01
01

SUGESTÃO
-

DIA
04/05
09/05
11/05
16/05
18/05
23/05
25/05
25/05
30/05
30/05

HORARIO
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
10:00 às 16:00
08:00 às 12:00
14:00 às 18:00
08:00 às 12:00
14:00 às 18:00

RECLAMAÇÃO
01
04
03
02
01
08
08
01
-

ELOGIO
-

INFORMAÇÃO
09
07
07
10
03
05
03
05
01

SUGESTÃO
01
01
01
-

MAIO/2017
LOCAL DETRAN
TAGUATINGA
GAMA
RECANTO DAS EMAS
PARANOÁ
SOBRADINHO
PLANALTINA
SHOPPING POPULAR
SETOR DE CARGAS
DEPÓSITO
DIREDUC
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BRAZLÂNDIA

31/05

10:00 às 16:00

-

-

05

-

OUVIDORIA ITINERANTE – FEIRA 25 DE MARÇO – PAVILHÃO DO PARQUE DA
CIDADE – 12 A 21/05/2017
DIA
13/05
20/05

HORARIO
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00

RECLAMAÇÃO
-

ELOGIO
-

INFORMAÇÃO
09
05

SUGESTÃO
-

OUVIDORIA ITINERANTE – CATARINAFEST – PAVILHÃO DO PARQUE DA CIDADE
– 11 A 20/08/2017
DIA
12/08
19/08

HORARIO
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00

RECLAMAÇÃO
-

ELOGIO
-

INFORMAÇÃO
03
07

SUGESTÃO
-

OUVIDORIA ITINERANTE – MUTIRÃO DA CIDADANIA – 6ª EDIÇÃO – SEJUS
CEF 02 – Estrutural
DIA
02/09

HORARIO
8:00 ás 17:00

RECLAMAÇÃO
*

ELOGIO
*

INFORMAÇÃO
*

SUGESTÃO
*

*Relatório não localizado

OUVIDORIA ITINERANTE – SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO
LOCAL

DIA

HORARIO

RECLAMAÇÃO

ELOGIO

INFORMAÇÃO

SUGESTÃO

Setor Comercial Sul

22/09

09:00 às 17:00

08

01

01

03

Eixão Norte

24/09

09:00 às 17:00

*

*

*

*

*Relatório não localizado

3. BANNERS INFORMATIVOS
A Ouvidoria, em conjunto com
o Núcleo de Manutenção Predial –
NUMAP, realizou a instalação dos banners
informativos nas unidades de atendimento
do DETRAN-DF.
Cada unidade recebeu 02
(dois) banners: o primeiro informando os
serviços ofertados naquela unidade e o
segundo indicando onde encontrar os
serviços específicos.
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Ressaltamos que o apoio e a colaboração do NUMAP foram
essenciais para a conclusão do projeto.

4. Relatórios trimestrais
Conforme determinação contida na Instrução Normativa nº 01, de 05 de maio
de 2017, artigo 2º, inciso VII, os relatórios são publicados trimestralmente no
sítio do DETRAN-DF, na página da Ouvidoria.
www.detran.df.gov.br = link OUVIDORIA = Menu OUVIDORIA = Relatórios de
Ouvidoria

5. Café da Manhã com a Ouvidora
O encontro foi realizado com a Ouvidora do IPREV, que nos procurou e
demonstrou o interesse em conhecer o nosso ambiente de trabalho; a equipe
de ouvidoria; a forma como trabalhamos com o sistema OUV-DF e com o e-SIC.
A Ouvidora informou que foi nomeada recentemente e que gostaria de
conhecer o trabalho de algumas Ouvidorias para ver o que poderia ser aplicado
em seu órgão, além de dirimir algumas dúvidas.
Diante do interesse, convidamos a Senhora Régia Marisol H. Silva para o
Café com a Ouvidoria, que aconteceu na data de 27/02/2018, às 10 horas, na
sala da Ouvidoria do DETRAN-DF – Edifício Sede.
Na ocasião foi providenciado um pequeno lanche para recepcioná-la.
Embora a Ouvidora tenha nos procurado com o propósito de conhecer
o nosso trabalho para aplicar em seu órgão, acabou por nos proporcionar a
oportunidade de conhecer mais sobre o IPREV – Instituto de Previdência dos
Servidores do Distrito Federal.
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Tratamos de assuntos relacionados ao Sistema de Ouvidoria do
Distrito Federal – OUV-DF, onde foi apresentada a dinâmica adotada por
esta Ouvidoria.
Foi apresentada a equipe de servidores da Ouvidoria do DETRAN-DF,
nos colocando à disposição no que for preciso e realizado um pequeno lanche
com o intuito de confraternizar e dar as boas vindas à equipe SIGO-DF.
Foram compartilhadas dúvidas e receios comuns em relação às
informações repassadas por meio do e-SIC – Lei de Acesso à Informação.

6. Bate papo com a Ouvidoria
O evento foi realizado no dia 07/02/2018, no período de 10 às 12 horas,
no auditório do DETRAN-DF e contou com a presença de todos os Diretores,
Gerentes e Chefes, incluindo a Direção-Geral do Órgão, tendo por objetivo a
apresentação do trabalho da Ouvidoria.
A proposta para a realização do evento foi apresentada à Direção-Geral
do DETRAN-DF, que concordou e convocou todos os servidores ocupantes de
cargos de chefia para participarem.
O evento contou também com a valiosa participação de membros da
equipe da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal.
A realização do evento se fez necessária em razão de alguns problemas
enfrentados, principalmente no que se refere ao cumprimento de prazos para
resposta das demandas de ouvidoria por alguns setores.
A idéia principal era conscientizar os servidores sobre a importância do
trabalho realizado pela Ouvidoria nos órgãos, além de apresentar aos Chefes e
Diretores o Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-DF; dirimir dúvidas
relacionadas aos pedidos de informação recebidos por meio do e-SIC, com base
na Lei de Acesso à Informação; apresentar os resultados positivos alcançados
pela Ouvidoria em 2017 e esclarecer pontos relacionado à Carta de Serviços ao
Cidadão.
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O resultado foi muito positivo, fazendo com que os servidores
entendessem e valorizassem o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria e o
quanto a atuação de cada setor contribui para a formação da imagem da
Autarquia.
De acordo com alguns comentários o assunto foi tratado de forma leve
e descontraída, o que contribuiu para que os servidores permanecessem até o
final da apresentação.
Após o evento, a Ouvidoria verificou uma melhoria no cumprimento
dos prazos e na qualidade das respostas apresentadas pelos setores.
Ressalte-se que durante a apresentação foram expostas algumas falhas
cometidas e apresentadas sugestões para que fossem sanadas ou, pelo menos,
evitadas.

7. Projeto – Parceiro da Ouvidoria
A Ouvidoria do DETRAN-DF apresentou o projeto Parceria com a Ouvidoria
para concorrer no 3º Concurso “Melhores Práticas em Ouvidoria”, promovido pela
Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, por meio do Edital nº 01, de 03/09/2018.
A grande preocupação da Ouvidoria do DETRAN-DF consiste no atendimento
das demandas registradas no Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-DF,
com a clareza, a objetividade e a rapidez que o Manifestante espera.
O grande desafio: respostas dentro do prazo estabelecido.

O projeto iniciou com a visita a cada setor do DETRAN-DF. Na ocasião o chefe
do setor foi parabenizado pela colaboração junto à Ouvidoria com o tratamento das
demandas registradas no OUV-DF. Durante a visita foram sanadas eventuais dúvidas
com relação ao sistema e os servidores responsáveis pelas respostas foram
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orientados com relação à necessidade de uma resposta precisa, clara, honesta e
dentro dos prazos estabelecidos.
Depois o chefe do setor, na presença dos servidores responsáveis pelo
acesso ao sistema, recebeu uma placa onde havia um agradecimento pela parceria.
“Agradecemos a parceria no atendimento prestado ao cidadão, em
cumprimento à Lei nº 4.896/2012 – SIGO/DF e à Lei nº 4.990/2012 – LAI,
contribuindo para a participação popular, desenvolvimento e fortalecimento da
cultura de cidadania e aprimoramento dos serviços públicos de ouvidoria
prestados pelo DETRAN-DF.
‘Sozinhos vencemos às vezes, mas em equipe podemos ganhar
constantemente.’ “
A ideia na confecção da placa não era apenas pelo agradecimento em si, mas
também uma forma de fazer com que o servidor, ao olhar para a placa sobre a sua
mesa, se lembrasse diariamente de acessar o sistema, evitando com isso o
vencimento dos prazos.
As placas foram confeccionadas pelo próprio DETRAN-DF, com a valiosa
parceria do Núcleo de Sinalização Estatigráfica – responsável pela produção das
placas de sinalização de trânsito instaladas nas vias urbanas do Distrito Federal.
As placas foram feitas com resto de material – alumínio utilizado na
sinalização de trânsito das vias.
Foram confeccionadas no padrão 20x15 e receberam um adesivo com o
texto de agradecimento.

O adesivo foi obtido em parceria com a GERAT – Gerência de Ação Educativa
de Trânsito deste Departamento.
Aliado a isso, os setores foram informados que a Ouvidoria do DETRAN-DF
promoveria um evento onde seriam premiados os 03 (três) setores que tivessem o
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melhor desempenho com relação ao tratamento das demandas do OUV-DF: prazo,
qualidade da resposta e resolutividade da demanda.
O projeto foi premiado pela OuvidoriaGeral do Distrito Federal – 3º Concurso
Melhores Práticas em Ouvidoria Pública.

8. Carta de Serviços
A elaboração e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão foram
determinadas por meio do Decreto nº 36.419, de 25 de março de 2015, com o
objetivo de facilitar e ampliar o acesso aos serviços públicos e estimular a
participação no monitoramento destes serviços, ampliando o controle social e
promovendo a melhoria da qualidade do atendimento prestado.
Publicação da Carta de Serviços Digital se deu com o apoio da Assessoria da
Direção Geral e se encontra no sítio oficial do órgão:
www.detran.df.gov.br = Carta de Serviços = Menu Carta de Serviços = Versão
ONLINE.
A atualização da Carta de Serviços precisa ser feita periodicamente e,
atualmente o serviço tem sido realizado pela Ouvidoria e pela ASCOM.
A implantação do Sistema de Manuais – SISMAN, já em andamento, com a
criação de manual de procedimentos para todos os setores, será também utilizado
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para atualização da Carta de Serviços, fazendo com que cada setor, ao atualizar o
seu manual, automaticamente, atualize a Carta de Serviços.

9. Lei de Acesso à Informação
 Transparência Passiva
Pedidos Concedidos
Pedidos Negados

Pedidos Concedidos
Pedidos Negados

Pedidos Concedidos
Pedidos Negados

2016
142
215
Total 357
2017
226
237
Total 463
2018
295
231
Total 526

 Índice de Transparência Ativa – ITA - Premiação
2016
2017
2018

36º lugar
29º lugar
1º lugar

35%
96%
100%

PRÊMIO

O DETRAN-DF recebeu o prêmio
juntamente com outros 39 órgãos e
entidades do Distrito Federal.
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O DETRAN-DF não possui nenhuma informação classificada em grau de sigilo
e designou como Autoridade de Monitoramento a titular da Ouvidoria.
A atualização dos dados no sítio oficial do DETRAN-DF é feito com o apoio da
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do DETRAN-DF.
www.detran.df.gov.br = link acesso à informação = Menu Lei de Acesso à
Informação
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____________________________3. Atividades Desenvolvidas - 2019

Realização do evento BATE PAPO COM A OUVIDORIA no dia 1º/04/2019,
no auditório do DETRAN-DF, no período da manhã (8:30 às 11:00) e no período
da tarde (14:30 às 17:00), com o intuito de atender aos servidores dos dois
turnos de trabalho.
A proposta para a realização do evento foi apresentada à Direção-Geral
do DETRAN-DF, que concordou e convocou os servidores cadastrados para
atuarem no Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-DF para
participarem do evento.
O evento contou também com a valiosa participação de membros da
equipe da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal.
A realização do evento se fez necessária em razão de alguns problemas
enfrentados quanto ao cumprimento de prazos para resposta das demandas de
ouvidoria por alguns setores e, principalmente pelo fato de terem sido
trocados os servidores em vários setores, havendo a necessidade de orientação
para atuação no Sistema OUV-DF.
A idéia principal era conscientizar os servidores sobre a importância do
trabalho realizado pela Ouvidoria; orientar os novos servidores para
trabalharem no OUV-DF; dirimir dúvidas; apresentar os resultados positivos
alcançados pela Ouvidoria e agradecer a colaboração dos setores.
O resultado foi muito positivo, fazendo com que
entendessem e valorizassem o trabalho desenvolvido pela
quanto a atuação de cada setor contribui para a formação
Autarquia, além da questão da responsabilização do
descumprimento de prazos.

os servidores
Ouvidoria e o
da imagem da
servidor por
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I Seminário de Ouvidoria que recebeu como tema CONHECENDO O
DETRAN-DF, uma vez que o objetivo principal era divulgar para os participantes
quais os serviços de competência do órgão.
O evento ocorreu em 17/09/2019, das 8:00 às 17:00, no auditório do
DETRAN-DF.
O público alvo do projeto eram os Ouvidores dos órgãos e entidades do
Distrito Federal, suas equipes e os Administradores das Administrações
Regionais, em sua maioria, novos integrantes nas ouvidorias.
O Seminário foi composto por 06 (seis) palestras, contemplando temas
das diversas áreas de atuação do DETRAN-DF e foram realizadas por servidores
do próprio órgão, indicados pelos diretores de cada área.
Ao término de cada explanação foi aberto ao público oportunidade para
apresentação de perguntas referentes ao tema.
A Ouvidoria do DETRAN-DF tomou o cuidado de realizar consulta prévia,
buscando as principais dúvidas e questionamentos comuns aos diversos órgãos
do Governo do Distrito Federal.

Os RELATÓRIOS DE OUVIDORIA foram publicados no site do DETRANDF:
www.detran.df.gov.br = link Ouvidoria = Menu Ouvidoria = Relatórios
de Ouvidoria
JAN/FEV/MAR ABR/MAI/JUN JUL/AGO/SET OUT/NOV/DEZ

Foram realizadas atualizações na CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO,
com o apoio da Assessoria de Comunicação do órgão.
www.detran.df.gov.br = aba Serviços = Carta de Serviços
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Foram atualizadas as informações constantes no sítio oficial do órgão,
em atendimento ao artigo 8º da Lei nº 4.990/2012 e artigos 7º e 8º do
Decreto Distrital nº 34.276/2013, que tratam da LEI DE ACESSO À
INFORMAÇÃO - LAI.
O DETRAN-DF recebeu, pelo
segundo ano consecutivo, o
prêmio
ITA – Índice de
Transparência Ativa,
por atingir 100% de
cumprimento de
transparência ativa.
A Ouvidoria apresentou dois projetos no 4º Concurso “Melhores Práticas
em Ouvidoria”, promovido pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal:

I Seminário de Ouvidoria: Conhecendo o DETRAN-DF.

Divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão – QR CODE.

O Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF registrou um total
de 12.308 manifestações.
A Ouvidoria do DETRAN-DF, unidade seccional integrante do Sistema de
Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal - SIGO/DF, realizou o registro e
tratamento de todas as demandas cadastradas no Sistema de Ouvidoria do
Distrito Federal - OUV-DF, respondendo as manifestações recebidas e
facilitando o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria.
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__________________________________4. Dados Estatísticos

2016 (início mês de SETEMBRO)
Total de demandas: 2.400

AS 10 MAIS
DESCRIÇÃO
1 Veículo estacionado em local irregular
2 Sinalização de vias públicas
3 Quebra-molas
4 Fiscalização de trânsito em vias e ruas
5 Emissão do Licenciamento – CRLV
6 Servidor Público
7 Veículo abandonado
8 Fiscalização – Poluição Sonora
9 Pagamento de multa de trânsito
10 Processo da CNH

QUANTIDADE
195
134
103
101
86
75
75
69
67
64
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2017
Total de demandas: 9.278

AS 10 MAIS
DESCRIÇÃO
1 Veículo estacionado em local irregular
2 Emissão do Licenciamento – CRLV
3 Sinalização de vias públicas
4 Quebra-molas
5 Fiscalização de trânsito em vias e ruas
6 Servidor Público
7 Veículo abandonado
8 Emissão CNH
9 Site governamental
10 Andamento de processo de multa de trânsito

QUANTIDADE
789
473
444
418
317
357
300
290
289
271
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2018
Total de demandas: 10.142

AS 10 MAIS
DESCRIÇÃO
1 Veículo estacionado em local irregular
2 Emissão CNH
3 Emissão do Licenciamento – CRLV
4 Quebra-molas
5 Sinalização de vias públicas
6 Andamento de processo de multa de trânsito
7 Servidor Público
8 Veículo abandonado
9 Conduta de servidor DETRAN-DF
10 Fiscalização som automotivo

QUANTIDADE
892
826
578
562
405
312
295
293
252
272
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2019
Total de demandas 12.308

AS 10 MAIS
DESCRIÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Emissão CNH
Veículo estacionado em local irregular
Emissão do Licenciamento - CRLV
Quebra-molas
Veículo abandonado
Sinalização de vias públicas
Funcionamento de órgão público
Fiscalização som automotivo
Fiscalização – Poluição Sonora
Multa de Trânsito

QUANTIDADE
1151
998
735
675
644
634
520
418
409
382
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____________________________________5. Pesquisa de Satisfação

2017
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2018
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2019
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_____________________________________6. Considerações Finais

Diante do exposto, verifica-se uma evolução da Ouvidoria do DETRAN-DF, no
sentido de cumprir com a missão para a qual foi criada, contribuindo para a
participação popular, desenvolvendo e fortalecendo a cultura de cidadania, além do
aprimoramento dos serviços públicos de ouvidoria.
Evidenciou-se não só o crescimento quantitativo de manifestações
recebidas, tratadas e respondidas, na ordem de 34.123 (trinta e quatro mil, cento e
vinte e três) demandas desde a criação do Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal
– OUV-DF, mas uma evolução na qualidade dos serviços prestados ao público
interno e externo, atingindo 77% de satisfação com o atendimento prestado pela
Ouvidoria e 30% de resolutividade.
Ressalte-se, ainda, o desenvolvimento de vários projetos que almejaram a
qualidade na prestação do serviço ao cidadão do Distrito Federal, gerando, inclusive
prêmios para o DETRAN-DF.
A equipe da Ouvidoria agradece a oportunidade de contribuir para o
fortalecimento do órgão diante a população do Distrito Federal.
Equipe:
Edinalva Xavier Pereira
Natanyelle Tamara dos S. Leão
Peniel Sousa Prata
Rosana Assis de Almeida
Zoraia Carla Cardozo
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