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APRESENTAÇÃO 

 

 O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF, autarquia 

Distrital, foi criada em 3 de agosto de 1961, Com a edição do Decreto Lei n° 

27.591, de 1° de janeiro de 2007, houve transição para a atual denominação 

para Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal SLU/DF. Com o Decreto nº 

35.972, de 4 de novembro de 2014, a autarquia fica vinculada à Secretaria de 

Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP/DF. 

Atualmente, o SLU encontra-se em evidência e tem trabalhado para 

resolução dos diversos desafios existentes quanto à gestão dos resíduos 

sólidos no Distrito Federal. Alguns deles são: fechamento do 2º maior lixão do 

mundo, implantação de Aterro Sanitário, regularização da coleta seletiva, 

reconhecimento dos catadores, reestruturação do órgão, contratação de 

servidores públicos, melhoria dos processos/serviços entre outros.  

A Ouvidoria do SLU desempenha papel relevante na atuação dessa 

nova gestão, pois, além da atribuição do atendimento das manifestações, a 

Ouvidoria também tem em seu cerne a busca por melhoria dos produtos e 

serviços prestados pela autarquia aos usuários do Distrito Federal. 

Sendo assim, Ouvidoria implantou a metodologia de gestão orientada 

por resultados, visando assegurar a qualidade das informações prestadas ao 

público, garantia da produtividade e uniformidade no tratamento das demandas 

dos usuários. 

A metodologia implantada é simples, com a participação ativa e o 

envolvimento da Presidência, Diretoria, da Ouvidoria e do corpo técnico do 

SLU. As fases do trabalho:   

I. Diagnostico;  

II. Planejamento;  

III. Sistematização;  

IV. Aproximação das áreas e concretização das parcerias (internas e 

externas);   

V. Definição de fluxo de trabalho;  

VI. Apresentação da metodologia a Diretoria Executiva;  

VII. Definição da qualidade da resposta;  

VIII. Monitoramento das respostas e das pendências (Agilize);  

IX. Produção dos manuais, fluxogramas, check-list, treinamentos, entre 

outros; 

X. Registro dos resultados;  

XI. Proposição de otimização dos processos (Súmulas de recomendação); 

XII. Divulgação (Relatórios). 

 
 

 

Bruno Marques 
Ouvidor do SLU 
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PREFÁCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A nossa Ouvidoria é muito atuante e demonstra a cada dia que a melhora nos 

números revela que estamos prestando um bom serviço para a população. Parabenizo não só 

a Ouvidoria, como todos os servidores responsáveis por esse resultado” 

Silvano Silvério 
Diretor-Adjunto 

 
 
 
 

“Temos orgulho da nossa equipe da ouvidoria, mas os bons resultados 

também são reflexos do apoio de toda a nossa equipe operacional. Parabéns!” 

Heliana Kátia Tavares Campos 
Diretora Presidente do SLU 
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CAPÍTULO I 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

 

Ouvidoria do SLU 

A Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana – SLU é uma das Ouvidorias 

Especializadas do Governo do Distrito Federal – integrante do Sistema de 

Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF e atua no âmbito das 

questões dos principais serviços prestados pelo SLU. 

 

Objetivos da Ouvidoria  

Na gestão orientada por resultados, visando assegurar a qualidade das 

informações prestadas aos usuários e a uniformidade no tratamento das 

demandas da ouvidoria. Portanto, foram definidos os seguintes objetivos: 

Objetivo 1 - Disseminar o conceito e filosofia da Ouvidoria na 
autarquia (treinamento);  

Objetivo 2 - Implementar planejamento da área, definir metas e 
indicadores;  

Objetivo 3  - Aumentar número de ferramentas e canais de informação 
aos usuários; e 

Objetivo 4 - Diminuir o prazo de atendimento com a melhorar da 
qualidade das informações prestadas. 

 

Boas práticas de Ouvidoria 

Durante os trabalhos de 2016 a ideia de implantação de boas práticas 

para a Ouvidoria do SLU foi evoluindo. A equipe entendeu que além das 

atribuições regimentais e dos objetivos estratégicos da área, a Ouvidoria 

precisava de valores que orientassem os respectivos trabalhos. Após algumas 

reuniões, a equipe definiu as seguintes práticas a serem implementadas:  

- Garantir atendimento humanizado, qualificado e tempestivo ao usuário; 

- Direcionar os trabalhos para a transparência ativa; 

- Planejar as ações da Ouvidoria; 

- Buscar a melhor resolução das demandas e a linguagem cidadã; 

- Propor melhorias dos processos; 

- Estimular ao acesso à informação  
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- Estimular o uso dos serviços da autarquia; 

- Garantir a busca ativa do usuário; 

- Sistematizar as informações para o balizamento de decisões gerenciais; 

- Disseminar a importância da Ouvidoria; 

 

Equipe 

A Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana – SLU dispõe de uma equipe 

de 5 (cinco) servidores, todos de carreira do Governo do Distrito Federal – GDF 

especializados nas respectivas áreas de atuação, com experiência média de 5 

(cinco) anos em Ouvidoria, a saber: 

Servidores 

Atividade-Meio 
Total 

 Com cargo 
em comissão 

Sem cargo 
em comissão 

Quadro do SLU - 03 03 

Requisitados de outro órgão do GDF 01 - 01 

Servidores comissionados sem vinculo - - - 

Estagiários - 01 01 

Total (Força de Trabalho) 01 03 05 

 

Equipe de acordo com as atividades exercidas pelos servidores: 

NOME FUNÇÃO CARGO FORMAÇÃO 

Bruno Marques Gestor em Políticas 
Públicas e Gestão 
Governamental - 
EPPGG 

Ouvidor Ouvidor empossado em 12/08/2015, 
Pós-Graduado em Auditoria Pública 
pela Fundação Gama Filho – RJ 
(2009-2011) e Graduado em 
Administração pelo Centro 
Universitário de Brasília – Uniceub 
(2004).  

Gildete de Sousa Gestão Sustentável 
De Resíduos 
Sólidos - GRS 

Atua no 
atendimento e 
administrativo 

 Servidora do SLU, admitida em 
1990, Graduada em Recursos 
Humanos pela Faculdade SENAC em 
2011 e Pós-Graduada em Gestão 
Empreendedora de Negócio em 2014 
pela mesma instituição. 

Maria Valdete Gestão Sustentável 
De Resíduos 
Sólidos - GRS 

Atua no OUV Servidora do SLU, admitida em 1986 
com nível médio completo. 

Rosimeire Silva Gestão Sustentável 
De Resíduos 
Sólidos - GRS 

Atua no OUV. 
Ouvidora 
Substituta 

Servidora do SLU, admitida em 1993, 
Graduada em Comunicação 
Institucional pela Faculdade Darvin 
em 2015 e Cursando Pós-Graduação 
em Gestão Pública. 
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Capacitação 

O Serviço de Limpeza Urbana – SLU oferece aos servidores ciclo de 

palestras, que tratam a respeito de diversos temas ao longo do ano pelo 

Programa “Vem Saber”. Cabe ainda lembrar que ocorreu restrição 

orçamentária do Governo do Distrito Federal que restringiu as aquisições, 

contratações, capacitações e intercâmbios. 

 

Entretanto, o SLU não dispõe de centro de capacitação específico, 

ficando a cargo da Escola de Governo, da Ouvidoria-Geral e de entidades 

externas para capacitação.  

 

Segue quadro de demonstração das últimas qualificações realizadas 

pela equipe: 

SERVIDOR CURSOS 
CARGA 

HORÁRIA 

Bruno Marques 

Acesso à Informação 20h 

Controle Social 20h 

Ética e Serviço Público 20h 

Gestão em Ouvidoria 20h 

Introdução à Gestão de Processos 20h 

X Congresso CONSAD de Gestão 

Pública 

20h 

Operação do sistema SEI 20h 

Curso básico em mediação 

extrajudicial 

30h 

Introdutório em mediação de conflitos 

(módulo I) 

16h 

Gestão de riscos com base na ISSO 

31.000 

20h 

Reunião Geral das Ouvidorias 2017 8h 

Avaliação Cidadã de Políticas e 

Serviços Públicos 

8h 

 TOTAL 222h 
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Estrutura física  

São recursos desta Ouvidoria: sala escritório exclusiva da Ouvidoria 

(dividida em dois ambientes facilitando os atendimentos presenciais), ar-

condicionado, mesas, armários, computadores, telefones e impressora que 

auxiliam na resolução das demandas diárias.   

 

  

 

Localização da Ouvidoria do SLU 

O atendimento aos usuários na nova sede do Serviço de Limpeza Urbana – 

SLU ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

ENDEREÇO OBSERVAÇÃO 

SEDE SLU 
 

SCS Qd. 08, Edifício,  Venâncio 2000, Bl. B, 6º andar, 
Sala 632.  CEP: 70.333-900 

 
“Acessibilidade e preferência no atendimento 

garantidos” 
 

 

 
 

Acesse o site: 
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Página Web da Ouvidoria do SLU 

Assim como todos os órgãos do Distrito Federal, o Serviço de 
Limpeza Urbana – SLU disponibiliza página exclusiva de Ouvidoria 
no respectivo site. O intuito é facilitar o acesso aos usuários para 
que possam demandar a Ouvidoria e obter os acessos as 
informações. 

 

Plano de Anual de Ação e Comunicação 

Em dezembro de 2016, a equipe da Ouvidoria foi organizada, com o 
objetivo de refletir a respeito da gestão durante 2017. A partir dessa 
reflexão, foram estabelecidas as prioridades e a programação. As 
propostas estão no Plano de Ação proposto pela Ouvidoria-Geral as 
Ouvidorias Especializadas. O Plano de Ação de 2017 está 
disponível no site da ouvidoria do SLU.  

 

Carta de Serviços aos Usuários 

A Carta de Serviços ao Usuário é o instrumento que facilita o acesso aos vinte 
um serviços/produtos oferecidos pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU. A 
intenção é torná-la, além de um guia de informação, um compromisso com a 
fiel execução dos serviços.  

O Decreto nº 36.419 de 25 de março de 2015 – Instituiu a confecção, 
divulgação e monitoramento das Cartas de Serviços ao Usuário para o Distrito 
Federal.  

Acesse Avalie  

  

 
 

 

  

 

 
Perguntas e Respostas Frequentes  
(Frequency Answers and Question – FAQ) 

O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF, com 
base no banco perguntas e respostas emitidas por diversas áreas 
internas, criou um FAQ – Perguntas e Respostas Frequentes. O 
intuito não é adotar postura de afastamento do atendimento direto 
com o usuário, mas sim de prestar as informações requisitadas 
de forma mais eficaz e rápida. O FAQ foi divido por palavras-chave, ou seja, 
temas que ajudam o usuário a localizar sua dúvida de forma mais instantânea.  

 

 

 

 

Acesse: 

Acesse: 

Acesse: 

http://www.slu.df.gov.br/ouvidoria.html
http://www.slu.df.gov.br/images/PDF/Plano%20de%20acao%202017.pdf
http://www.slu.df.gov.br/carta-de-servicos-do-slu-ao-cidadao.html
http://www.slu.df.gov.br/carta-de-servicos-do-slu-ao-cidadao.html
http://www.slu.df.gov.br/faq.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdVR-OR2iFHI0379dYBt0TiHeW-7DZ4EzufRsjdYHWq0I-4A/viewform
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Pesquisa de Satisfação 
A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, 
em parceria com o SLU, realizou pesquisa de opinião pública para 
avaliar a qualidade dos Serviços de Limpeza Urbana – SLU, o 
intuito é promover o aprimoramento contínuo da prestação de 
serviço – previsto no Decreto nº 36.419/15 art. 6º. A pesquisa foi 
conduzida por telefone junto a uma amostra de 4.088 (quatro mil e oitenta e 
oito) usuários de todo o Distrito Federal. Acesse o site e conheça a 
metodologia e o resultado.  
 

Resultados alcançados no 1º semestre de 2017 
 

a) Parcerias 

INTERNAS: A Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana – SLU 
realizou parceria com Diretoria de Limpeza (DILUR) área operacional do 
SLU para a implantação do sistema, visando à tempestividade das 
respostas aos usuários. A Assessoria de Comunicação (ASCOM) foi outra 
parceira na publicação de oito matérias sobre a Ouvidoria na Intranet.  

EXTERNAS: Para as parcerias externas, em 2017 a Ouvidoria do 
SLU continuou a realizar o benchmarking, que incluem visitas a outras 
ouvidorias do GDF, visando a troca de experiências e definição dos fluxos 
de trabalho para processos transversais. A Ouvidoria do SLU participou 
de 14 Benchmarkings, divididos da seguinte forma:   

 

12 visitas – dentro da rede Sigo;  
02 visitas – ouvidorias fora da rede;  
01 visita – como anfitrião para dois órgãos;  
13 visitas – como convidado.  

 

Seguem os órgãos visitados:  

- Companhia de Saneamento Ambiental – CAESB – 05.01  
- Serviço de Apoio a Micro e Pequena empresa do DF – SEBRAE/DF – 09.01  
- Administração Regional de Santa Maria – 27.01  
- Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 
Federal – ADASA – 13.02  
- Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT – 16.02  
- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP – 20.02  
- Secretaria de Justiça SEJUS– 10.03  
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 
CODHAB/DF – 13.04  
- Agência de Fiscalização – AGEFIS – 18.04  
- Administração Regional do Lago Norte – 09.05  
- Secretaria de Infraestrutura – Sinesp – 31.05  
- Administração Regional do Gama – 10.07  
- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda – TCB – 20.07  
- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG – 03.08  
 

b) Itinerantes 

O trabalho da Ouvidoria não deve se restringir ao espaço físico, tanto o 
Ouvidor quanto a respectiva equipe devem buscar a aproximação com as 

Acesse: 

http://www.slu.df.gov.br/images/PDF/notatecnica.pdf
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comunidades e lideranças locais. No SLU este projeto tem o nome de 
Ouvidoria Junto, nele já foram realizados 5(cinco) itinerantes em 2017: 
 

Inauguração do Aterro Sanitário, 
Inauguração do Papa-entulho da Ceilândia;  
Inauguração do Papa-entulho de Brazlândia;  
Pré-conferência do Meio-Ambiente em São Sebastião;  
Ação Global no Sol Nascente; 

  

 Inauguração do Aterro Sanitário: 

 

 Inauguração do Papa-entulho da Ceilândia: 

 

 Ação Global Ceilância: 

 

 Inauguração do Papa-Entulho de Brazlândia: 
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Pré-conferência do Meio-Ambiente em São Sebastião: 

 
 

c) Implantação das recomendações  - Súmulas Ouvidoria 

A Assessoria Especial da Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana 
– SLU é uma unidade orgânica de controle que tem como competência 
prezar pela elevação da eficiência, pela melhoria do atendimento ao 
usuário, pela transparência, de modo a sugerir o aprimoramento e a 
racionalização administrativa. 

Diante disso, a Ouvidoria passará a utilizar Súmulas para 
recomendar melhoria nos processos, visando à melhoria dos 
processos/produtos/serviços do SLU. 

Foram utilizados como base os dados produzidos no primeiro 
trimestre de 2017, pelo sistema da Ouvidoria-Geral (OUV), comparados 
aos dados de 2016. 

No primeiro semestre foram emitidas 3 (três) súmulas:  

- Denúncia – comercialização nas dependências do SLU,  

- Proposta de Instrução Normativa de conserto de contêiner,  
- Padronização da estrutura de respostas à Ouvidoria. 

 

d) Monitoramento da página da Ouvidoria 

A Assessoria Especial da Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana 
– SLU em 2017 tem acompanhado os acessos das páginas sob sua 
supervisão (ouvidoria, acesso à informação, carta de serviços e 
pergunta/respostas frequentes - FAQ). A intenção é qualificar cada vez 
mais as páginas mais acessadas. Neste semestre a ouvidoria obteve 
mais de 10.000 acessos em suas páginas.  

 

e) Agenda da Ouvidoria do SLU está disponível 

Na busca pela transparência, a Ouvidoria do SLU, disponibilizou a 
partir de janeiro, a sua agenda no site do SLU. Pela agenda tanto os 
usuários, parceiros, áreas internas, órgão de apoio e órgão de regulação 
(OCDF e ADASA) conseguem visualizar as ações da Ouvidoria. 
Exemplos: intercâmbios de ouvidoria, itinerantes, restrições de 
atendimento (por conta de capacitação, eventos, planejamento, ou até 
mesmo conjuntura) entre outros. 
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f) Participação em concursos 

A Ouvidoria do SLU enviou sua candidatura a dois concursos neste 
semestre: 

 
a. Programa Inova Brasília (GDF) com o tema: Gestão da 

Ouvidoria orientada por resultados; e 
b. I Concurso de Boas Práticas (CGU) com o tema: Melhoria na 

prestação de serviços públicos por meio da Ouvidoria.  



 

 

 16 

CAPÍTULO II 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Sistemas de ouvidoria 
 

Com intuito de aprimorar o serviço de ouvidoria e, com base em 
demanda do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito 
Federal, a Ouvidoria-Geral começou a operar com o novo sistema OUV-
DF a partir do dia 5/09/2016. A ferramenta funciona em ambiente web e 
é utilizado por todas as Ouvidorias das secretarias, administrações 
regionais e entidades do Governo do Distrito Federal.   

 

 

 

Gráfico do comportamento das manifestações em 2017: 

 

Destaca-se que o volume de manifestações vem se mantendo próximo a 150 manifestações mês em 
média. Sendo assim, o SLU tem caminhado contra a tendência de aumento do número de 
manifestações, conforme o relatório da Ouvidoria-Geral do mês de agosto. 

 

 

 

Média 
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Manifestações atendidas em 2017 

O total de manifestações atendidas em 2017 pelo sistema OUV são divididas 

em seis tipologias diferentes, conforme ilustra a tabela a seguir: 

Tipologia 990 

      Solicitação 341 

      Reclamação 569 

      Sugestão 14 

      Elogio 22 

      Denúncia 30 

      Informação 14 

 

 

As “reclamações” alcançam 58% (cinquenta e oito por cento), contra 35% (trinta cinco por cento)  
número de “solicitações”.  

Indicador:  

 

 

 

 

 

 

990 
Manifestações 

Quantidade total de 
manifestações 

2015 - N° 2.160 

2016 - N° 1.312 

- 39% 
Quantidade total de 

manifestações 
- 25% 

2015 - N° 2.160 

2016 - N° 1.312 

2017 - N° 990 

 

A intenção da Ouvidoria não é diminuir a 

quantidade de manifestações na Ouvidoria, mas 

garantir que a manutenção (site, FAQ, rotas de 

coleta) e a implantação de novas ferramentas 

(Carta de Serviços, Papa lixo entre outros) talvez 

tenham ocasionado o decréscimo no número de 

manifestações para o SLU.  
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Evolução das manifestações 

Segue a apresentação da trajetória da Ouvidoria do SLU ao longo dos anos por 

total de manifestações, com destaque para as solicitações e reclamações.  

 

 

Acredita-se que a presente oferta de novas ferramentas ao usuário no biênio de 2015/2016 
tenham colaborado para a redução das manifestações. Algumas das ferramentas ofertadas foram 
implementadas: Carta de Serviço, FAQ, atualização do site e das rotas de coleta, ações 
itinerantes, pesquisa de opinião entre outras.  

Entretanto, avalia-se positivamente, pois o volume de manifestações abertas como “solicitação” 
caiu e o número de “reclamação” manteve-se na média se comparado a 2016. Cabe destacar 
novamente que não é objetivo da ouvidoria eliminar ou reduzir o número de demandas dos 
usuários e, sim aumentar o acesso aos serviços da Ouvidoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 19 

Meios de entrada  

Os canais de atendimento são os 

meios de entrada das 

manifestações.  

Oficialmente existem três canais: 

telefone 162, sistema OUV via 

internet e presencial em todas as 

Ouvidorias do Distrito Federal.  

 

Meios de entrada 990 

Telefone 609 

Internet 295 

Presencial 65 

Ofício 15 

Outros 6 

 

A ferramenta mais utilizada pelos usuários é o telefone 162 com 62% (sessenta e dois por cento) 
de todo o atendimento no SLU, seguido de 30% (trinta por cento) via internet e 6% (seis por 
cento) de modo presencial.  

Cabe destacar que com a implantação do sistema Ouv o número de manifestação via internet 
subiu 8% (oito por cento) em relação a 2016, em compensação o presencial caiu 5% (cinco por 
cento). Há uma pressão para abertura de novos canais como o Whatsapp e Facebook. Entretanto, 
o implemento desses canais não é possível no momento devido à carência de servidores que 
atendam às demandas dentro do prazo nestes canais.  

Os canais não oficiais (e-mail, ofícios e outros) soma 2% (dois por cento) do total.   
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Manifestações por serviço/produto 

Manifestações relacionadas aos 21 (vinte e um) serviços oferecidos na Carta 

de Serviços do Serviço de Limpeza Urbana – SLU.  

ASSUNTOS QUANTIDADE 

Coleta convencional de lixo 301 

Coleta de entulho disposto irregularmente 153 

Coleta seletiva de lixo 111 

Varrição e pintura de meios-fios 103 

Ressarcimento de contêineres quebrados 116 

Denúncias 65 

Instalação de lixeira  42 

Atendimento  17 

Barulho na coleta 17 

Catação manual de papéis  15 

Retirada de animais mortos em vias públicas 14 

Serviços fora da competência do SLU  13 

Lavagem de monumentos, paradas e passarelas 9 

Orientação para instalação de contêiner 6 

Orientação ambiental  5 

Compostagem 3 
 

 

A demanda de três serviços deve ser destacada: coleta convencional de lixo com 30% (trinta por cento), 
seguido por coleta de entulho disposto irregularmente com 15% (quinze por cento) e ressarcimento de 
conteineres quebrados com 12% (doze por cento). 

Ressarcimento de conteineres quebrados saltou da 7ª posição em 2016 para o 3º serviço mais 

acionado em 2017.  
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Quantidade de manifestações por Cidade 

Distribuição das demandas por cidade satélite.  

Região Adm. Nº 

Plano Piloto 261 

Guará 110 

Taguatinga 101 

Ceilândia 80 

Samambaia  54 

Águas Claras 49 

Lago Norte 40 

São Sebastião 35 

Vicente Pires 30 

Paranoá 24 

Gama 23 

Sobradinho 20 

Santa Maria 20 

Sudoeste 19 

Recanto das Emas 17 

Lago Sul 15 

Planaltina  15 

Cruzeiro 13 

Riacho Fundo 12 

Jardim Botânico 10 

Núcleo Bandeirante 10 

Park Way 7 

Candangolândia 7 

Estrutural/SCIA 5 

Brazlândia 4 

SIA 4 

Itapoã 3 

Varjão 2 

 

 
 

  

 

O Plano Piloto que integra Asa Sul e Asa Norte somados com Guará e Taguatinga totalizam 50% 
(cinquenta por cento) das manifestações da Ouvidoria do SLU. 

 

 

 

 

 

 

Maior índice de solicitações:              Cidades intermediarias:             Cidades pouco acionadas: 
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Gênero dos usuários 

 

Gênero dos usuários que acionam a 

Ouvidoria do SLU. 

 

 

 

 

Gênero 990 

Mulheres 434 

Homens 428 

-- 128* 

* Pessoas Jurídicas + anônimos e outros. 

 

 

As mulheres  

 

 

Homens 

 

  
Anônimos/empresas 

 

Neste 1º semestre o volume de manifestações foram bem equilibradas entre os gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

43% 

13% 
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Tratamento das manifestações (Atendimento) 

 

Quadro de manifestações tratadas 

pelo SLU: 

 

 

 

Status 990 

Providenciadas 33 

Encerradas 957 

 

 

Os dados foram extraídos do sistema OUV em 10/07/2017 (antes do prazo de vencimento legal). 

 

 

Indicador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 79%  

2016 - 95%  

20% 
Manifestações 

atendidas em % 
3% 

Manifestações 
atendidas em % 

2015 - 99%  

2016 - 100%  

2017 - 97% 



 

 

 24 

Prazo de atendimento 

 

Os prazos de atendimento das manifestações são estipulados pela Lei nº 

4.896/2012 – Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal (SIGO/DF). 

Segue a apresentação dos prazos de atendimento do SLU: 

 

PRAZOS 990 

No prazo 759 

Fora do prazo 198 

Pendentes 33 

 

Nesta análise é possível constatar que ainda continua como o grande desafio da Ouvidoria e da Diretoria 
de Limpeza Urbana é a melhora do indicador de atendimento no prazo das manifestações. O Prazo 
estipulado pelo art. 5º da Lei nº 4.896/2012 é de até vinte dias. 

 

Indicador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 20% 

3% 

Prazo das respostas 

No prazo

Fora do prazo

Pendentes

2015 - 12% 
2016 - 49% 

408% 19% 

2015 - 23% 
2016 - 66% 

2017 - 79% 

A meta para 2017 é de 85% (oitenta e cinco por 

cento) das demandas serem respondidas dentro do 

prazo legal. Com o comprometimento e as medidas 

adotadas pela nova Diretora de Limpeza Urbana a 

meta está bem próxima de ser atingida.  

Cumpridas no             
prazo de até 20 dias  

Observação: Cabe destacar que o ideal e que 
nenhuma manifestação seja respondida fora do 
prazo legal. 
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Resolubilidade  

 

Quadro de demonstração da 

resolutividade das manifestações do 

SLU: 

 

 

 

Status 990 

Resolvida 83 

Não Resolvida 110 

Respondida 764 

Pendente 33 

 

 

A Ouvidoria do SLU contabiliza 86% (oitenta e seis por cento) de resolubilidade que 

leva em conta 79% (setenta e nove por cento) das manifestações respondidas mais 

7% (sete por cento) das manifestações avaliadas como resolvida. 

 

 

Resolutividade  

A Ouvidoria-Geral apresenta outra metodologia de cálculo para a resolutividade 

(∑ das manifestações resolvidas / ∑ de todas as manifestações avaliadas), 

neste cálculo a Ouvidoria do SLU obteve o seguinte resultado:  

 
Contabilizando as avaliações sem os elogios o índice de 
resolutividade real fica em 38%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

11% 

79% 

3% 

Resolubilidade 

Resolvida

Não resolvida

Respondida

Pendente

Manifestações 
atendidas em % 

Resolutividade 

2016 - 44%  

2017 – 43% 

1% 
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Prazos de providências (1ª resposta) 

 

O prazo de providência das manifestações é estipulado pela Lei nº 4.896/2012 

Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal (SIGO/DF) em até 10 (dez) 

dias. 

 

Segue a apresentação das providências adotadas pelo SLU: 

 

 

PRAZOS 990 

No prazo 990 

Fora do prazo 0 

Pendentes 0 

 

A Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana – SLU toma providências, em média, em até 24 horas a partir 
do recebimento da manifestação, ou seja 100% (cem por cento) das manifestações do órgão são 
providenciadas dentro do prazo legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Prazo de providência 

No prazo

Fora do prazo

Pendentes
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Tipologia da resposta definitiva 
 

Neste item é avaliado a tipologia da resposta: Positiva (+) para quando a 
autarquia providenciou ou agendou o serviço, concedeu o acesso à 
informação, transmitiu o elogio entre outros. Negativa (-), quando a autarquia 
justificou por impedimento legal, regimental, conjuntura, operacional ou até 
mesmo orçamentário: 
 

Status Resposta  

Positiva (+) 

Resposta  

Negativa (-) 

Resolvida* 26 8 

Não Resolvida* 57 23 

Respondida 843 

Pendente 33 

    * Tipologia analisada.   

A seguir é demonstrado no gráfico as manifestações declaradas como não 
resolvidas por assunto real (correto enquadramento do assunto em relação a 
manifestação): 
 

 

Conserto de contêiner danificado é o assunto campeão na avaliação negativa dos serviços 
prestados pelo SLU com 22% (vinte e dois por cento) das manifestações não atendidas, coleta 
convencional soma 21% (vinte e um por cento). Quatro serviços ficam com o resultado igual 
ou próximo a 11% (onze por cento) – Coleta seletiva, coleta de entulho disposto 
irregularmente, pintura de meio-fio/varrição e instalação e manutenção de lixeiras. Barulho 
na coleta campeão em 2016 não aparece entre os 6(seis) maiores.   

 

 
 

110 
Manifestações 



 

 

 28 

 
Prazos de resposta definitiva 

Para melhor avaliação, segue demonstração do atendimento segmentado em 

cinco dias: 

Prazos 990 

Até 5 dias 168 

De 6 a 10 dias 247 

De 11 a 15 dias 221 

De 16 a 20 dias 123 

Fora do prazo 198 

Pendentes 33 

 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 41% - 30% 

2015 – 36 dias 

2016 – 17 dias 

2017 – 12 dias 

Média de  

Atendimento em dias 

O maior ganho é na redução do prazo médio de 

atendimento de dezessete dias em 2016 para doze 

dias em 2017. Entretanto, para demandas de 

limpeza pública ainda devem ser implementadas 

algumas melhoras.  
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Quantidade de manifestações atendidas por Setor 

 

Atendimento das manifestações por Diretoria/Assessoria Especial do Serviço 

de Limpeza Urbana – SLU: 

DIRETORIA 990 
DIAFI – Diretoria de Administração e 

Finanças
 

06 

PROJUR – Procuradoria Jurídica 
 

01 

DILUR – Diretoria de Limpeza 

Urbana
 

918 

DITEC – Diretoria Técnica
 

44 

ASGAM – Associação dos Gestores 

Ambientais do Distrito Federal 

13 

OUVIR - Ouvidoria 3 

CONTROL - Controladoria 5  

 

Cabe destacar que a Diretoria de Limpeza – DILUR administrou 93% (noventa e três por cento) das 

manifestações do Serviço de Limpeza Urbana – SLU em 2016.  

 

Logo após demonstramos o prazo médio de atendimento por 

Diretoria/Assessoria Especial: 

DIRETORIA Prazo 
DIAFI – Diretoria de Administração e Finanças

 
13 

PROJUR – Procuradoria Jurídica
 

00 

DILUR – Diretoria de Limpeza Urbana 
 

13 

DITEC – Diretoria Técnica
 

06 

ASGAM – Associação dos Gestores Ambientais 

do Distrito Federal 

13 

OUVIR - Ouvidoria 16 

CONTROL - Controladoria 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média 

Ideal 
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Detalhamento das manifestações por Gerência de Limpeza 
(operacional) 
 

Neste detalhamento foi apresentada a distribuição das demandas: 

 

DIRETORIA 990 
Gerência de Limpeza Norte – GENOR

 
- 

Gerência de Limpeza Leste – GELES
 

121 

Gerência de Limpeza Oeste – GEOES
 

506 

Gerência de Limpeza Sul – GESUL  291 

 

A maior demanda fica a cargo da Gerência Oeste – GEOES com 55% (cinquenta e cinco por cento) das 
manifestações, seguido da Gerência Sul – GESUL com 32% (trinta e dois por cento).  

 

Prazos de atendimento por Gerência de Limpeza (operacional): 

 

DIRETORIA Prazo 
Gerência de Limpeza Norte

 
- 

Gerência de Limpeza Leste
 

15 

Gerência de Limpeza Oeste
 

12 

Gerência de Limpeza Sul 12 

 

Quando se analisa o prazo médio de atendimento por Gerência, observa-se que duas Gerências 
merecem acompanhamento: Gerência de Limpeza Oeste – Geoes, campeã de demanda, e Gerência de 
Limpeza Leste – Geles que tem a maior média de resposta 15 (quinze dias).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média 

Ideal 
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Manifestações por Instância  

Manifestações de 2ª instância são manifestações reabertas e encaminhadas 

aos superiores das áreas para tratamento. A seguir, a análise de atendimentos 

por instâncias no Serviço de Limpeza Urbana – SLU: 

 

Instância 990 

1º Instância 976 

2ª Instância 14 

 

O Serviço de Limpeza Urbana – SLU possui uma estatística de cerca de 2% (dois por cento) de 
transferência de atendimento para 2ª instância (reabertura por conta de: discordância na execução do 
serviço, divergência de informação, inexecução do serviço entre outros). Incluímos na avaliação as 
manifestações não resolvidas no sistema OUV. 

 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98% 
2% 

Instâncias de atendimento 

1º Instância

2ª Instância

Quantidade de  

manifestações reabertas 

2015 - N° 34 

2016 - N° 82 

240% 
Quantidade de  

manifestações reabertas 
- 88% 

2015 - N° 34 

2016 - N° 128 

2017 - N° 14 

O 1º semestre de 2017 tem o menor índice de 

manifestações reabertas no triênio 2015/16/17.  
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Sistema de Acesso à Informação  

O  – Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Usuário permite que pessoas (física ou jurídica) 

encaminhem seus pedidos de acesso à informação para órgãos e 

entidades do Poder Executivo do Distrito Federal. O objetivo é 

facilitar o exercício do direito de acesso à informação pública. 

 

 

A Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana – SLU atendeu um total de vinte cinco pedidos de 

informação no 1º semestre de 2017.  

 

Indicador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Evolução dos pedidos de acesso 

Acesse: 

2015 - N°25 

2016 - N°22 

2017 - Nº 25  

Quantidade de 
solicitações 14% 

O número de pedidos de Acesso à Informação tem 

ficado na média.  

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

Quadro de resolubilidade dos pedidos de informação: 

 

Status 25 

Atendidas 25 

Pendentes 00 

 

 

Em 2017 foram atendidos 100% (cem por cento) dos pedidos de informação. 

 

 

 

 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Resolubilidade 

respondida

Pendente

Solicitações atendidas 

2015 - Nº 9  

2016 - Nº 21 

133% Solicitações atendidas 

2015 - 9  

2016 - 21 

2017 - 23 

9% 
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Prazo de atendimento 

Os prazos de atendimento dos pedidos de informação são estipulados pela Lei 

nº 4.990/2015 Lei de Acesso à Informação – LAI. A seguir o cumprimento dos 

prazos pelo SLU. 

 

Prazos 25 

No prazo 91% 

Fora do prazo 9% 

Pendentes 0%  

 

  

Em 2017 foram atendidos 91% (noventa e um por cento) dos pedidos de informação dentro do 
prazo estipulado pelo art. 15º da Lei nº 4.990 de 2012.  
 

 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91% 
9% 

Prazo de atendimento 

No prazo

Fora do Prazo

2015 - 32% 
2016 - 68% 

113% Cumpridas no             

prazo de até 20 dias  

Cumpridas no             

prazo de até 20 dias  33% 

2015 - 32% 
2016 - 68% 

2017 – 91% 

A Meta de 85% (oitenta e cinco por cento) 

dos pedidos de informação atendidos dentro 

do prazo legal para 2017 foi alcançada.   



 

 

 35 

 
 

Pedido de acesso à informação por setor 
 

Atendimento dos pedidos de Informação por área do Serviço de Limpeza 

Urbana – SLU: 

 

DIRETORIA 25 
Diretoria de Adm e Finanças – DIAFI

 
07 

Procuradoria Jurídica  – PROJU 
 

02 

Diretoria de Limpeza – DILUR
 

07 

Diretoria Técnica – DITEC
 

05 

Ouvidoria – OUVIR 04 

Asses. de Gestão Ambiental – ASGAM 01 

  

Diferentemente das manifestações, o pedido de acesso à informação é bem distribuído entre as áreas 
do Serviço de Limpeza Urbana – SLU. No pedido de Acesso à Informação, a Dilur detém 28% (vinte e oito 
por cento) divide com a Diafi com também 28% (vinte e oito por cento).  

 

Tempo médio de resposta por setor 

Tempo médio de atendimento de pedido de acesso à informação: 

DIRETORIA Prazo 
Diretoria de Adm e Finanças – DIAFI

 
10 

Procuradoria Jurídica  – PROJU 
 

14 

Diretoria de Limpeza – DILUR
 

10 

Diretoria Técnica – DITEC
 

13 

Ouvidoria – OUVIR 02 

Asses. de Gestão Ambiental – ASGAM 17 

 

 
O Serviço de Limpeza Urbana – SLU em média demorou nove dias para atender uma manifestação. 

 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Média de  

atendimento - 35% 

2015 – 24 dias 

2016 – 12 dias 

2017 – 9 dias 

Média 
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Atendimento por instância  

A seguir, a análise dos pedidos de Acesso à Informação por instâncias no 

Serviço de Limpeza Urbana – SLU: 

 

Instância 25 

1º Instância 25 

2ª Instância 00 

 

 

Pode-se concluir que o Serviço de Limpeza Urbana – SLU atendeu 100% (cem por cento) dos pedidos de 
informação na 1ª instância. 

 
 

Avaliação cidadã 

A avaliação cidadã das respostas dos pedidos de informação ao Serviço de 

Limpeza Urbana – SLU: 

 

Avaliação Concordo 
totalmente 

Concordo Discordo 

A resposta é de fácil compreensão. 3 1  

A resposta atende às minhas expectativas. 2 1 1 

O órgão foi prestativo e cordial na 
resposta. 

3 1  

Das vinte três respostas emitidas, apenas 4(quatro), foram avaliadas e apenas um usuário relatou 
que as suas expectativas não foram atendidas. 

 
  

100% 0% 

Instância de atendimento 

1º Instância

2ª Instância
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Acessos às páginas da Ouvidoria (item novo) 

Neste item é apresentado o volume de acesso às páginas administradas pela 

Ouvidoria do SLU: 

 
N Ouvidoria Total Média mensal 
1º Carta de Serviços Online  5.484 914 

2º Carta de Serviços  1.453 242 

3º Canais da ouvidoria  
1.433 239 

4º 
Perguntas frequentes sobre a Lei de acesso à 
Informação 1.261 210 

5º Lei de acesso à Informação  1.087 181 

TOTAL 10.718 1.786 

 
Entre as 20(vinte) páginas mais acessadas do site do SLU, a ouvidoria possui 5(cinco). Se somarmos os 
resultados da Carta de Serviços online e da Carta de Serviços chegamos ao valor próximo a 7 mil acesso 
no primeiro semestre de 2017.   

  

http://www.slu.df.gov.br/servicos-e-produtos-ofertados.html
http://www.slu.df.gov.br/carta-de-servicos-do-slu-ao-cidadao.html
http://www.slu.df.gov.br/canais-de-atendimento.html
http://www.slu.df.gov.br/lei-de-acesso-a-informacao/itemlist/category/92-perguntas-frequentes.html
http://www.slu.df.gov.br/lei-de-acesso-a-informacao/itemlist/category/92-perguntas-frequentes.html
http://www.slu.df.gov.br/lei-de-acesso-a-informacao.html
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal vem 
trabalhando com várias metodologias administrativas. A principal é a Gestão 
por Resultados, modelo muito utilizado ultimamente pelo setor público no 
Brasil. Esta metodologia visa priorizar os resultados (transparência e a 
qualidade dos serviços aos usuários) e a elevação do desempenho da área 
(metas, indicadores e o reconhecimento interno/externo).  

 
A característica chave para a Gestão de Resultado da Ouvidoria do SLU 

é: 

 

 

Os destaques da Ouvidoria do SLU no 1º semestre de 2017 são: 
 

I. A implantação das “Súmulas” ferramenta de controle para a 
recomendação de ajustes e melhorias nos processos/produtos e 
serviços do SLU. Prova disso, foram os resultados obtidos com as 
implementações feitas nos caminhões coletores (abafadores) fez com 
que as reclamações sobre barulho na coleta caíssem drasticamente. 
Vide tipologia da resposta definitiva; 

II. Instalação do sistema OUV nas unidades operacionais que permitiu a 
aproximação dos nossos técnicos com os usuários. Dependendo da 
complexidade da manifestação os servidores da limpeza estão 
entrando em contato para esclarecimento entre as partes; e 

III. Outro destaque foi a disponibilidade da Carta de Serviço online. No site 
do SLU o usuário consegue orientações e solicitar os serviços previstos 
na Carta de Serviço.  A solicitação é incluída no sistema OUV 
(oficialmente) para o devido tratamento. Cabe informar que essa 
inovação obteve quase 5.500 acessos neste 1º semestre.  

Apoio da Direção 
 

Alinhamento e apoio estratégico; Fortalecimento da 

imagem; Acompanhamento dos resultados. 

 

Infraestrutura 
 

Alinhamento Disponibilidade de sistema (OUV e SIC); Leis, Decretos, Normativos 

entre outros; Treinamentos e qualificações; Infraestrutura de sala, computador, 

telefone, ar-condicionado, mesa, entre outros. 

 
Comprometimento da equipe da Ouvidoria 
 

Colaboradores motivados; Melhoria da comunicação; Clareza do seu 

papel para o resultado; Definição dos objetivos, metas e indicadores.  

Envolvimento das áreas operacionais 
 

Responsabilidade por atingir os resultados; Integração das áreas; 

Valorização da necessidade, expectativa e demanda dos usuários. 
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Ferramentas simples de gestão e o envolvimento de todos geram 
resultados poderosos aos usuários conforme comprovado pelos indicadores, 
metas e resultados deste relatório. O custo-benefício é total, pois sem o 
dispêndio de recursos financeiros, apenas utilizando os recursos materiais e 
humanos disponíveis, conseguimos mudar em curto prazo a filosofia de 
transparência, controle e tratamento das demandas dos usuários no Serviço de 
Limpeza Urbana do Distrito Federal. 

 
A Diretoria de Limpeza Urbana – DILUR/SLU tem grande contribuição 

com os resultados e com o atendimento das demandas da Ouvidoria. Mas o 
sucesso da metodologia está no envolvimento do triangulo do sucesso: 
Direção, ouvidoria e áreas técnicas. 

 
 
 

Ouvidoria do SLU 


