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FORMULÁRIO  DESCRITIVO  –  EDI TAL 

Nº 01,  DE 03/09/2018 
 

3 º  CON CU RSO  “MELHORES  P RÁ TICAS  E M  

OUVIDORIA”  

 
OBS ERVAÇ ÕES :  

1. O material apresentado para fins de inscrição não será restituído ao candidato, e passará 
a fazer parte do acervo da Ouvidoria para fins de divulgação. 

2. O responsável deverá preencher este formulário e enviá-lo, em formato PDF, para o 
endereço eletrônico concursoouvidoria@cg.df.gov.br.  

3. Cada Ato de Inscrição corresponderá a uma prática e a um preenchimento deste 
Formulário. 

4. Poderão ser inscritas práticas que tenham sido efetivamente desenvolvidas pelo órgão 
ou entidade proponente e que tenham sido implementadas a partir de 01/01/2016, de 
modo que seja possível avaliar os avanços delas decorrentes. 

5. Não serão aceitos projetos ou iniciativas que ainda não estejam efetivamente 
implantados.  

6. Além do preenchimento deste formulário, deverão ser encaminhados relatórios e 
outros documentos que possam comprovar o efetivo resultado da prática inscrita. 

7. As ouvidorias poderão inscrever até 3 (três) iniciativas desenvolvidas pela instituição 
que representa, desde que se refiram a iniciativas diferentes.  

8. Os órgãos e entidades poderão associar-se na apresentação de iniciativas em parceria, 
identificando, no momento da apresentação quais as unidades envolvidas na iniciativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concursoouvidoria@cg.df.gov.br


 

          GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL 

 

 
 
 

 

AP RE SEN T AÇÃO  D A  UNIDADE  

 

 
NOME DA INICIATIVA/PROJETO: 
Ouvidores Agindo 
____________________________________________________________________________ 
DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DA INICIATIVA/PROJETO: 
 
Previsto no Plano Anual de Ação (PAAA) do SLU – as ações iniciaram no dia 25 de 
setembro de 2018 na Administração do Lago Norte.  

____________________________________________________________________________________________________  

 
1. ÓRGÃO (nome completo por extenso e sigla): 

Administração Regional do Lago Norte – RA-XVIII 
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP/DF 

_____________________________________________________________________________ 
2. SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: 

- Bruno Marques, Ouvidor, mat.: 268.136-6 
- Claúdio Alves Cherici Nogueira, mat.: 158.265-8 
- Fabiano Arsenio Soares, mat.: 75.213-4 

____________________________________________________________________________ 
3. EQUIPE DE TRABALHO (nomes, cargos e matrículas):  

- Bruno Marques, Ouvidor, mat.: 268.136-6 
- Cláudio Alves Cherici Nogueira, Ouvidor, mat.: 158.265-8 
- Fabiano Arsenio Soares, Ouvidor, mat.: 75.213-4 
- Pedro Oliveira Nascimento, Gerente na RA-XVIII, mat.: 1.668.593-8  

_____________________________________________________________________________ 
4. DADOS PARA CONTATO (telefone e endereço eletrônico): 

SLU    (61) 3213-0153 ou 3213-0162, ouvidoria@slu.df.gov.br 
RA-XVIII   (61) 3468-9438 ou 99551-7308, ouvidoria@lagonorte.df.gov.br 
Novacap   (61) 3403-7100 ou 3403-2626, ouvidoria@novacap.df.gov.br 
 

_______________________________________________________________________________ 

  

http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/Plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-2018.pdf
mailto:ouvidoria@slu.df.gov.br
mailto:ouvidoria@lagonorte.df.gov.br
mailto:ouvidoria@novacap.df.gov.br
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DE S CRI ÇÃ O DA EXPE RIÊN CIA  

1. INTRODUÇÃO: IDEIA SUCINTA DO PROJETO  

Todas as Ouvidorias tem, em seu escopo de trabalho, o projeto de Ouvidoria 
Itinerante que visa a aproximação com o usuário do serviço público.  
 
É inegável que estes projetos itinerantes dão visibilidade ao trabalho da ouvidoria e 
esclarece aos usuários sobre os serviços dos órgãos e da própria ouvidoria, mas o 
projeto de ouvidoria itinerante é muito complexo e depende do dispendio de tempo, 
planejamento, recursos e no final não é muito eficiente no aspecto de volume de 
manifestação, resolução de problemas coletivos, entre outros pontos para as 
Ouvidorias do SLU e NOVACAP.  
 
Conceito da Ouvidoria Itinerante pela CGU: “Ouvidoria Itinerante é uma estratégia 
de Ouvidoria Ativa de ir até o usuário para fazer uma escuta qualificada e o registro 
sobre as demandas que possuem maior dificuldade de acesso à políticas públicas, 
ao exercício da cidadania e ao acesso à direitos e serviços previstos na Constituição 
Federal.” 
 
O trabalho de Ouvidoria Itinerante foi executado pelas Ouvidorias do SLU, 
NOVACAP e ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE, e tem o condão 
de prestar um bom atendimento ao serviço público, de modo célere e dentro das 
suas atribuições institucionais, sempre em observância aos princípios da 
impessoalidade, moralidade e eficiência; além de garantir, ainda, o cumprimento do 
artigo 2º, inciso XIV da Instução Normativa nº 01/2017- CGDF, in verbis: “propor 
ações que resultem em melhorias do serviço prestado ao público aos órgãos, 
entidades do Poder Executivo do Distrito Federal”. 
 
Os Ouvidores da Infraestrutura (SLU e NOVACAP) juntamente com o Ouvidor da 
Administração Regional do Lago Norte, após análise em conjunto de seus dados, 
identificaram que a Ouvidoria daquela Administração é o principal foco de 
atendimento de uma ação itinerante, pois ela é a porta de entrada de demandas da 
região, conhece as necessidades locais, além de ter em sua base de conhecimento, 
em escala, as solicitações, ou seja, problemas onde vários usúarios pugnam a mesma 
solução.  
 
Diante disso, este grupo de ouvidores, após dias de reuniões e reflexões, resolveram 
adotar uma nova metodologia para o Itinerante.  
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2. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA O PROJETO  

O SLU tem como meta do seu planejamento anual de ação (PAAA 2018) a realização 
de itinerantes nas Regiões Administrativas que mais demandam o Serviço de 
Limpeza Urbana do Distrito Federal. Após troca de experiências com a ouvidoria da 
NOVACAP, observamos que as Administrações mais demandantes (TOP 5), para 
os dois órgãos são as mesmas. Mas após várias tentativas de realização de reuniões 
para o ciclo de planejamento do itinerante1 mudamos o foco de atuação. Processo 
SEI nº 00094-00006594/2018-61. 
 
Conforme a Lei nº 13.460/2018, Art. 2º, consideram-se: “Usuários – são pessoas 
físicas ou jurídicas que se beneficiam ou utilizam, efetiva ou potencialmente, de 
serviço público”. Neste contexto a ouvidoria do Lago Norte foi escolhida para ser a 
primeira Administração Regional dessa nova metodologia de trabalhos itinerantes, 
atuando como piloto do projeto.  
 
Além da previsão no Plano Anual de Ação da Ouvidoria do SLU, o projeto cumpre 
a competência prevista nos Regimentos Internos dos órgãos envolvidos como 
dispõe o art. 8º, inciso IV do Decreto nº 38.094/2017 Regimento Interno das 
Administrações Regionais: “Participar de atividades que exijam ações conjugadas 
das unidades integrantes do sistema oficial de ouvidoria, com vistas ao 
aprimoramento do exercício das atividades que lhes são comuns.”  
 

O projeto denominado “Ouvidores Agindo” é portanto uma nova dinâmica de 
ação itinerante, visando ações que resultem em melhorias do serviço prestado ao 
público pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Distrital.  (IN nº 01/2017 – 
CGDF). Sendo assim, os usuários, foco das ações, passaram a ser as Ouvidorias 
das Administrações Regionais, onde, além de já se encontrarem registradas as 
manifestações dos cidadãos, possuem um conhecimento sobre as ações 
recorrentes, mais demandas, urgentes e não realizadas.  
 
Para a realização do projeto foram definidas as seguintes etapas: 
 
Ações realizadas: 

- Levantamento prévio das demandas da região pelo ouvidor da Administração 
Regional do Lago Norte; 

- Planejamento dos recursos necessários para a execução do itinerante (carro, 
notebook, rede de dados móveis, coletes etc); 

- Agendamento do itinerante pela Administração Regional;  

                                                           
1 Ciclo de planejamento do itinerante normal: levar em conta quais os serviços mais acionados naquela 
região para os órgãos participantes,  os locais de concentração da população foco, a disponibilidade de 
agenda, a infraestrutura do local, o foco da ação do itinerante, análise de agendas concorrentes ou 
parceiras, a disponibilidade de recursos para banner, folderes, computadores entre outros.  

 



 

          GOVERNO DO DISTRITO 
FEDERAL 

 

 
 
 

 

- Execução dos percursos propostos, conhecendo as demandas, orientando e 
registrando os casos previstos nas Cartas de Serviço dos órgãos envolvidos. 

- Articulação com as áreas técnicas responsáveis pela execução dos serviços;  
- Divulgação interna (SLU, NOVACAP e Administração Regional); 

 
Ação em andamento: 

- Acompanhamento das demandas registradas no sistema oficial da Ouvidoria-
Geral (OUV/DF); 

- Registro das manifestações para demandas que foram observadas durante a 
vistoria da equipe; 

- Elaboração do relatório de execução do itinerante no padrão da Ouvidoria-
Geral.  

 
Ações previstas: 
- Apresentação dos resultados aos gestores dos órgãos envolvidos. 
 
 

3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS 

 
No andamento do projeto constatamos os seguintes benefícios:  

- Empoderamento dos ouvidores envolvidos em suas instituições, com a 

comunidade local e com a rede de ouvidores (SIGO-DF); 

- Agilidade e tratamento célere no atendimento das demandas consideradas 

críticas e urgentes na região; 

- Resolutividade no atendimento das demandas registradas; 

- Atitude proativa dos ouvidores na busca de resolução de demandas que 

suscitariam em novas demandas; 

- Economicidade de recursos no exercício das ações pelos órgãos envolvidos. 

Exemplo: a NOVACAP não precisa realizar mais de uma visita para realizar 

serviços semelhantes; 

- Ganho de imagem dos órgãos envolvidos perante a sociedade; 

- Reforço da rede de ouvidorias, tendo em vista o modelo de união para a 

execução dos serviços; 

- Destaque dos serviços das ouvidorias (canais) em detrimento as ações 

executadas; 

- Agregação de conhecimento dos atores envolvidos, tendo em vista a troca de 

experiências durante as ações. Exemplo: fornecimento de composto orgânico ao 

viveiro da Administração e o conhecimento do período ideal de podas de 

árvores. 
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O principal impacto é a melhoria e eficiência na resolução das demandas dos 

usuários da região atendida, tendo em vista que algumas das demandas foram 

atendidas em menos de 24 horas do registro.  

 

Na ocasião o Ouvidor da Administração do Lago Norte descobriu que o SLU fornece 

composto que pode ser utilizados no viveiro da Administração para as plantas não 

frutiferas. Além obter o conhecimento do período ideal de podas dos individos 

arbóreos, pela NOVACAP.  

 

Além disso, o projeto pode atuar no aspecto preventivo, pois como o Distrito Federal 

possui os períodos climáticos bem definidos, pode-se acionar os serviços para 

previnir que problemas corriqueiros, em determinadas épocas, aconteçam, o que 

diminuiria, no futuro, o número de registro de manifestações, já que as ações, em 

muitos casos, serão de prevenção e não de correção. 

  

Elogios e depoimentos registrados até o presente momento: 

- El-151794/2018 - Gostaria de elogiar o trabalho realizado quanto a limpeza e 

organização local do Parque das garças no Lago norte. A equipe envolvida está de 

parabéns! 

- Depoimento – Servidor do IBRAM responsável pelo Parque das Garças: Muito 

obrigado pela ação de vocês, tem vários meses que solicito a execução deste serviço.  

 

 

4. RELEVÂNCIA DA PRÁTICA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO 

REGULAMENTO:  

1º - Inovação   

- Ganho em escala no atendimento das demandas de vários usuários por meio 
do registro das demandas do ouvidor da Administração Regional; 

- Menor nível de complexidade no planejamento do itinerante; 
- Atitude proativa dos ouvidores na busca de resolução de demandas que 

suscitariam em novas demandas 

- Economicidade de recursos no exercício das ações pelos órgãos envolvidos. 
 

2º Participação Social  

- A participação social fica representada pela Ouvidoria da Administração do 
Lago Norte. 

 

3º Simplicidade e Replicabilidade  
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- O projeto é reaplicável em todas as Administrações Regionais e pelos órgãos 
que ofertem serviços aos usuários; 

- Planejamento simplificado tendo em vista que o Ouvidor da região já 
conhece as demandas críticas mais solicitadas e urgentes. Sem a necessidade 
de alinhamento de agendas – tendo envolvimento, no primeiro momento, 
das ASCOMs –, sem necessidades de infraestrutura (tenda, banneres, 
folderes, entre outros);  

- Os próximos desafios para o projeto incluem: Além da continuidade no Lago 
Norte, extender o trabalho as demais Regiões Administrativas mais 
demantes: a. Plano Piloto; b. São Sebastião; c. Guará; d. Taguatinga e e. 
Ceilândia. 

 

4º Utilização das informações de ouvidoria  

- O foco do projeto é a gestão do conhecimento do ouvidor local (utilização da 
informação) para o atendimento célere, ágil, agregador, proativo, econômico 
e resolutivo. 
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RE PE RCU S SÃO -  FOT OS E  NO TÍ CIAS :   

 

Manifestação nº Re-146383/2018 

Solicitação de 
coleta de cachorro 
morto na EQL 
04/06 com acesso 
ao grupo de 
escoteiros e a APA 
de acesso ao Lago.  

Antes Depois 

  

 

Manifestação nº Re-146415/2018 

Solicitação de corte 
e remoção dos 
troncos, galhos e 
raizes que cairam 
por conta de 
ventania no Parque 
das Garças. 

Antes Depois 
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Manifestação nº Re-146357/2018 

Solicitação de 
serviço de 
jardinagem no 
balão Deck Norte. 
Resgistramos que 
as plantas e as 
flores estão 
dificultando a 
visiabilidade do 
trânsito no local.  

Antes Depois 

  

 

Manifestação nº Re-146393/2018 

Solicitação de 
serviço de 
jardinagem no 
balão da QI/QL 04. 
Resgistramos que 
as plantas e as 
flores estão 
dificultando a 
visiabilidade do 
trânsito no local. 

Antes Depois 

  

 

Manifestação nº Re-146423/2018 

Solicitação de 
regularização da 
coleta de 
convencional de 
lixo na QL 13/15. 

Antes Depois 
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Manifestação nº Re-146475/2018 

Solicitação de 
serviço de coleta de 
entulho dispostos 
irregularmente na 
passagem de 
serviço da QL07. 

Antes Depois 

  

  

  

 

Manifestação nº Re-146455/2018 

Solicitação de 
limpeza de boca de 
lobo e substituição 
da tampa de 
concreto.  

Antes Depois 
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Ação conjunta Administração e DETRAN-DF 

Fechamento da 
passagem 
clandestina na 
Quebra da 13, em 
parceria com o 
DETRAN-DF. 

Antes Depois 

  

  
 

 

 

 

Denúncia no Aplicativo de Fiscalização de caçambas de entulho 

Registro de 
denúncia de 
caçamba irregular 
na área de recuo do 
Shopping Deck 
Norte. 

Antes Depois 
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Manifestação nº Re-148738/2018 

Solicitação de 
coleta de entulho 
disposto 
irregulamente na 
QL 13/15. 

Antes Depois 

  

  

 

Manifestação nº So-143142/2018 

Solicitação de poda 
de árvore com 
risco de queda, na 
QI 15 Conjunto 1. 

Antes Depois 

  

 

Manifestação nº So-149600/2018 

Solicitação de poda 
de árvore com 
risco de queda na 
energia eletrica da 
rua, na Qi 11 
Conjunto 4 

Antes Depois 
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- Matéria: 
Intranet do SLU – “Ouvidores Agindo” juntos para atender as demandas da população; 
Mensagem no grupo de Whatsapp da Administração do Lago Norte; 

 
- relatórios e indicadores:  
 http://www.slu.df.gov.br/rela-ouvir/ 

http://www.slu.df.gov.br/indicadores/ 
 
- elogios:  

Abaixo registramos os elogios de nosso conhecimento até o presente momento. 
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AS SINATU RA S  
 

     
Ouvidor Adm. Lago Norte  Ouvidor Novacap  Ouvidor SLU 

 


