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APRESENTAÇÃO

A Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF segue a
metodologia de gestão orientada por resultados, visando assegurar a qualidade das
informações prestadas, a busca pela resolutividade e a uniformidade no tratamento das
demandas dos usuários.
Nossa ouvidoria desempenha papel relevante na gestão da autarquia, pois, além da
atribuição de atender, também temos em seu cerne a busca contínua pela melhoria dos
produtos e serviços prestados pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal –
SLU/DF.
Ou seja, o tratamento da manifestação configura o atendimento individual de cada
usuário, mas quando agregado a outras demandas, torna-se a avaliação cidadã do
serviço prestado.
Bruno Marques
Ouvidor do SLU

CAPÍTULO I
Estrutura

Ouvidoria do SLU
A Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana é uma das ouvidorias especializadas
integrantes do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF e atua no
âmbito das demandas dos principais serviços prestados pelo SLU.
Objetivos da Ouvidoria
Os objetivos da ouvidoria do SLU, na metodologia de gestão orientada por resultados,
são:
- Comprometimento com o atendimento universal e de referência, para facilitar o diálogo entre o
usuário e o SLU/DF;
- Aproximação com os parceiros, visando o atendimento pontual e a qualificação dos serviços
prestados;
- Análise das demandas e proposição de melhorias contínuas aos produtos e serviços de limpeza
urbana do Distrito Federal;
- Divulgação ampla sobre a existência da ouvidoria, suas atribuições, forma de acesso, inclusive
aos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços;
- Criação de condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua
atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

Boas práticas de Ouvidoria
O trabalho da Ouvidoria do SLU é pautado pelas seguintes práticas:
- Planejar as ações da Ouvidoria;
- Garantir atendimento humanizado, qualificado e tempestivo ao usuário;
- Direcionar os trabalhos para a transparência ativa;
- Buscar a melhor resolução das demandas e a linguagem cidadã;
- Disseminar a importância da Ouvidoria;
- Estimular o acesso à informação;
- Estimular o uso dos serviços da autarquia;
- Garantir a busca ativa do usuário;
- Sistematizar as informações para o balizamento de decisões gerenciais;
- Propor melhorias dos processos.

CAPÍTULO I
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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
Com cargo
Sem cargo
em comissão
em comissão

Total

-

03

03

01

-

01

Servidores comissionados sem vínculo

-

01

01

Estagiários

-

01

01

Prestador de Serviço Terceirizado

-

01

01

Total (Força de Trabalho)

01

06

07

Quadro do SLU
Requisitados de outro órgão do GDF

Capacitação
O SLU não dispõe de centro de capacitação específico, ficando a atualização técnica da
equipe a cargo da Escola de Governo, da Ouvidoria-Geral e de entidades externas.
A unidade de ouvidoria do SLU realizou 1.000 horas de treinamento em 2020. Veja a
relação dos cursos nas ações extras da prestação de contas.
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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 e telefones, que auxiliam na resolução das demandas diárias.

Localização da Ouvidoria do SLU
Os atendimentos presenciais aos usuários do serviço de limpeza
urbana são realizados no seguinte endereço:
Endereço:
SCS Qd. 08, Edifício Venâncio 2000, Bl. B, 6º andar, Sala 632.
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e de 14h às 18h.

Página da Ouvidoria do SLU:
Assim como todos os órgãos do Distrito Federal, o
Serviço de Limpeza Urbana – SLU disponibiliza página
exclusiva da Ouvidoria em seu site. O intuito é facilitar
o acesso aos usuários, para que possam demandar a
Ouvidoria e obter os acessos às informações.

Acesse:

Plano Anual de Gestão e Ação - PAGA
Em novembro de 2019, foram estabelecidas as
prioridades e a programação para 2020. As propostas
estão no Plano Anual de Gestão e Ação (PAGA),
proposto à Presidência e à Ouvidoria-Geral. O Plano
está disponível no site da ouvidoria do SLU.

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

Acesse:

Pesquisa de Satisfação:
Parceiros e a Agência Reguladora realizam pesquisa
de opinião pública para avaliar a qualidade dos
serviços prestados pelo 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.

Acesse:

CAPÍTULO II
Gestão da ouvidoria

A Ouvidoria do Serviço de Limpeza Urbana – SLU busca a participação e a contribuição
(interna e externa) para o desenvolvimento e aprimoramento dos serviços públicos.
Apresentamos as ações destaques adotadas em 2020:

UNIDADES AMIGAS DA OUVIDORIA TAP(001)
16.12.2020

A ouvidoria realizou, pelo quarto ano consecutivo, o Prêmio “Unidades Amigas da
Ouvidoria”.
A Gerência de Limpeza Oeste (GEOES) obteve o melhor desempenho no atendimento
das demandas de ouvidoria e a Diretoria de Técnica (DITEC) obteve o melhor
desempenho no atendimento às demandas de Transparência Ativa/Passiva. Além disso,
duas servidoras - Regina Lopes da Silva e Iraci Maria dos Santos , ambas do quadro da
Diretoria de Limpeza Urbana (DILUR) -, obtiveram o reconhecimento pela destreza,
cordialidade, proatividade, celeridade e resolutividade no atendimento às demandas
dos usuários de limpeza urbana do Distrito Federal. Dessa forma, todos colaboraram
com os bons resultados da Ouvidoria.

Matéria:
http://www.slu.df.gov.br/ouvidoria-do-slu-entrega-premio-para-servidores-e-unidadesparceiras/
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DIA DO OUVIDOR – AÇÃO (002)

Em decorrência ao período de pandemia a ação de
comemoração do Dia do Ouvidor no SLU em 2020,
ocorreu com mensagem em nossa intranet.
Matéria na intranet do SLU.

CERTIFICAÇÃO NACIONAL EM OUVIDORIA – AÇÃO(003)

A

ouvidora substituta do Serviço de Limpeza Urbana
do Distrito Federal obteve, a CERTIFICAÇÃO em
ouvidoria, concedida pela Ouvidoria-Geral da União
e pela Escola Nacional de Administração Pública –
com carga horária de 120 horas.
25.02.2020

REVISÃO DA CARTA DE SERVIÇOS – AÇÃO(004)

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) atualizou a Carta de
Serviços ao Cidadão em 2020. Novo documento, já
disponível no site, conta com as informações dos novos
contratos de prestação de serviço de forma mais clara e
acessível.

Matéria no site do SLU.
13.11.2020
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CONCURSO DE BOAS PRÁTICAS DE OUVIDORIA
NACIONAL - TAP(008)

O

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU está concorrendo ao prêmio do
Concurso de Boas Práticas de Ouvidoria Nacional, organizado pela
Controladoria Geral da União (CGU), com o projeto: “Amigos da Ouvidoria”. O
trabalho visa reconhecer as unidades internas que obtiveram as melhores
avaliações nos critérios de resolubilidade, agilidade e resolutividade, e que,
dessa forma, colaboraram com os bons resultados da Ouvidoria.

SUGESTÃO DE MELHORIAS 2020 – AÇÃO(009)

A

Ouvidoria do SLU utiliza a base de dados das
manifestações (trimestral) para recomendar ajustes na
prestação e atendimento ao usuário. Dessa forma,
identificamos os gargalos, ausências na prestação de serviço
e outros pontos relevantes. Foram emitidas 25
recomendações em 2020.
Processo SEI- 00094-00004723/2019-68

TABLETs PARA ATENDIMENTO EXTERNO – AÇÃO(011)

Em

atendimento a ação prevista no PAGA 2018
(Plano Anual de Gestão e Ação) a demanda da
ouvidoria foi incluída na aquisição de tablets para a
fiscalização do serviço prestados. Sendo assim, nossa
unidade possui agora dois equipamentos para o
atendimento externo (ouvidorias itinerantes).
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AÇÕES PENDENTES
CARTA PRESENCIAL- AÇÃO(005)
AÇÃO NÃO INICIADA

A

apresentação da nossa Carta de Serviços às Ouvidorias das
Administrações Regionais que mais demandam os serviços do SLU
não pode ser concretizada, pois, além de termos passado pelo
processo de atualização da carta durante boa parte de 2020, a
pandemia da COVID-19 impossibilitou os encontros presenciais.

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO – AÇÃO(006)
INICIADA E NÃO CONCLUÍDA

O

segundo módulo básico do curso LIBRAS – Língua
Brasileira de Sinal, com o objetivo de universalizar o
atendimento dos usuários da limpeza urbana do Distrito
Federal, foi suspenso por conta da Pandemia da COVID-19
pela Escola de Governo.

16.03.2020

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA - AÇÃO(007)
INICIADA E NÃO CONCLUÍDA

Em setembro de 2020 o SLU buscou a renovação
da parceria com a CODEPLAN para a realização da
pesquisa de opinião pública sobre a qualidade
dos serviços de limpeza urbana do Distrito
Federal.
23.09.2020

Documento SEI - 47666121
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AÇÕES PENDENTES
BATE-PAPO COM O USUÁRIO – AÇÃO(010)
AÇÃO NÃO INICIADA

Não

foi possível concretizar o bate-papo com os usuários que mais
demandam os serviços do SLU, em virtude da pandemia da COVID-19, que
impossibilitou encontros presenciais.

QUALIDADE DA RESPOSTA – AÇÃO(012)
INICIADA E NÃO CONCLUÍDA

Com a composição do novo sistema de Ordem de serviço do Serviço de
Limpeza Urbana, as demandas de execução de serviço ou reclamação da
ausência da prestação do serviço serão incluídas no sistema de OS, com
registro prévio e comprobatório de execução.
Outro objetivo da ação será a inserção dos registros de execução das rotas
dos caminhões coletores, varredeiras, pintura de meio-fio entre outros
serviços com GPS existente. O intuito é comprovar a execução do serviço
em busca da satisfação do usuário.
Trabalho contínuo de revisão das respostas de devolução, preliminares,
definitivas e complementares.
Abertura de processo SEI com os históricos de manifestações graves ou
recorrentes, com a solicitação de registros fotográficos do antes, durante e
depois da resolução.
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AÇÕES EXTRAS
TRANSPARÊNCIA ATIVA

Visando a manutenção da transparência da entidade, a
ouvidoria trabalhou com todas as unidades, dentro da
nossa Política Interna da Ouvidoria, o atendimento às
diretrizes da Transparência Ativa em 2020.
Instrução Normativa SLU nº 20/18
15.12.2020

100% DE TRANSPARÊNCIA ATIVA –
RECONHECIMENTO 2020

O

SLU recebeu o prêmio de transparência ativa
pelo quarto ano consecutivo. A premiação
reconhece o trabalho dos órgãos e entidades da
estrutura do GDF que cumprem 100% dos
requisitos dos indicadores apontados pela
Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).
03.12.2020

Matéria no site do SLU

TREINAMENTO INTERNO DA OUVIDORIA
A equipe da unidade OUVIR/SLU realizou a coleta dos termos de
confidencialidade (sigilo) e a atualização do treinamento de operação do
sistema OUV, normativos, Carta de Serviços, entre outros nas Gerências de
Limpeza Urbana. O treinamento visa principalmente a melhoria da qualidade
e a tempestividade das respostas aos usuários.
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AÇÕES EXTRAS
TREINAMENTO INTERNO DA OUVIDORIA
CURSOS
Certificação em ouvidoria (CGU)
Libras – módulo II
Formação em Ouvidoria - Turma
01/2020
Introdução ao Atendimento de
Ouvidoria
Ética e Serviço Público
Gestão em Ouvidoria
Controle Social
Acesso à Informação
Defesa do Usuário e Simplificação
Tratamento de Denúncias em Ouvidoria
Resolução de Conflitos Aplicada ao
Contexto das Ouvidorias
Atividade Correcional - Visão Geral
Gestão da Informação e Documentação
Cidadania Fiscal:
Fundamentos e Metodologia da Educação
Corporativa

CARGA HORÁRIA
120h
Interrompido
25h
1h20min

CURSOS

CARGA HORÁRIA

20h
35h

Prevenção à lavagem de dinheiro
DW Aduaneiro
Formação de facilitadores de
aprendizagem
Um Por Todos e Todos Por Um

20h
20h
20h
20h
20h
20h

Me poupe! Invista com Nathalia Arcuri

20h
25h
20h
20h

Abertura de empresas

40h

40h
40h
20h
14h
14h
30h

Educação Ambiental
Tecnologia da Informação e Comunicação
Controle dos gastos públicos
Noções Básicas para Coordenar Cursos
On-line
Contabilização de benefícios
Auditoria e Controle para Estatais
fiscalização de projetos e obras
Administração
Secretariado
TOTAL

20h
10h
20h
20h
40h
180h
165h

1.000h

MANIFESTAÇÕES DE CONDUTA E PREJUÍZOS A
TERCEIROS
A Ouvidoria do SLU, em parceria com a Unidade de Auditoria Interna (UAI),
tem encaminhado todas as manifestações de conduta de prestadores de
serviço, assim como os casos de possíveis danos a terceiros para a UAI. A
presente ação já faz parte do programa de integridade da entidade.

ADEQUAÇÃO DO ASSUNTO AO RELATO
(RECLASSIFICAÇÃO)
A Ouvidoria do SLU, em 2020 solicitou 994 reclassificações de manifestações
– ajuste do assunto em relação ao relato. Ou seja, 27% (vinte sete por cento),
quase 1/3, das manifestações da Ouvidoria do SLU tiveram seu assunto
adaptado.

CAPÍTULO III
Gestão da informação
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 sistema OUV-DF. A ferramenta funciona em ambiente web e é utilizado
por todas as Ouvidorias dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

Manifestações atendidas em 2020
O total de manifestações atendidas em 2020, pelo sistema OUV, é dividido em seis
tipologias diferentes, conforme ilustra a tabela a seguir:

QTD

TIPOLOGIA

2.033 Reclamações

1.385 Solicitações
91

Elogios

79

Informações

62

Sugestões

47

Denúncias

O número de manifestações, em 2020, reduziu 32% em relação a 2019.
Fonte: Sistema OUV/DF, em 25/01/2021.
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Percentuais de Manifestações atendidas em 2020
O percentual de manifestações atendidas em 2020, pelo sistema OUV, é dividido em
seis tipologias diferentes, conforme ilustra o gráfico a seguir:

3.697
Manifestações

O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal é o 12º órgão mais acionado no DF
e tem representatividade de 2,40% do volume total de manifestações do sistema
SIGO/DF – Fonte: Portal de Indicadores GDF

Evolução mensal das manifestações em 2020

Média

Destaca-se a demanda de três serviços: coleta convencional de lixo com 27% (vinte e
sete por cento), seguido por coleta de entulho disposto irregularmente com 26% (vinte
e seis por cento) e serviço de varrição e pintura de meios-fios com 16% (dezesseis por
cento).
Na página 49 teremos os mapas de calor dos 6 (seis) serviços mais acionados do
Serviço de Limpeza Urbana.
Pela primeira vez o Serviço de varrição e pintura superou a Coleta Seletiva.
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Meios de entrada
Os canais de atendimento são os meios de entrada das demandas dos usuários.
Oficialmente, existem três canais: telefone 162, sistema OUV - via internet - e
presencial, em todos os órgãos e entidades do Distrito Federal.

Meios de entrada
Telefone (162)

1.695

Internet

1.807

Presencial (OUV)

138

Itinerante

16

Documentos

12

Outros

29
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Quantidade de manifestações por Cidade
Distribuição das demandas por cidade satélite.:
2019
Região Administrativa

Plano Piloto
Guará
Ceilândia
Taguatinga
Samambaia
Águas Claras
Planaltina
Gama
Lago Norte
Sobradinho
Sudoeste/Octognal
Recando das Emas
Santa Maria
Cruzeiro
Paranoá
SIA
Lago Sul
Jardim Botânico
Vicente Pires
São Sebastião
Brazlândia
Sobradinho II
Itapoã
Riacho Fundo
Arniqueiras
Núcleo Bandeirante
SCIA
Sol Nascente e Por do Sol
Park Way
Candangolândia
Riacho Fundo II
Varjão
Fercal

2020

manifestações

posição

manifestações

posição

Crescimento
%

1513
453
627
478
257
216
143
169
137
144
164
52
115
62
73
43
78
71
107
111
130
44
25
50
0
48
72

1º
4º
2º
3º
5º
6º
10º
7º
11º
9º
8º
21º
13º
20º
17º
25º
16º
19º
15º
14º
12º
24º
28º
22º
32º
23º
18º

1086
317
287
275
161
129
119
108
103
96
93
82
74
71
67
67
62
60
53
44
42
41
39
38
34
33
29

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º

-28%
-30%
-54%
-42%
-37%
-40%
-17%
-36%
-25%
-33%
-43%
58%
-36%
15%
-8%
56%
-21%
-15%
-50%
-60%
-68%
-7%
56%
-24%
0%
-31%
-60%

19

30º

28

28º

47%

26
23
29
15
0

27º
29º
26º
31º
33º

23
12
11
6
3

29º
30º
31º
32º
33º

-12%
-48%
-62%
-60%
0%
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Quantidade de manifestações por Cidade
Distribuição das demandas por cidade satélite:

Maior índice de solicitações:
Cidades intermediarias:
Cidades pouco acionadas:
Cidades com baixo índice:
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Prazo de atendimento - Resolubilidade
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:
Status
No prazo

3.648 99%

Fora do prazo

49

1%

Vencidas

0

0%

Indicador:

99%
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DADOS QUALITATIVOS
Resolutividade
Resolutividade leva em consideração a avaliação do serviço prestado pelo Serviço de
Limpeza Urbana do Distrito Federal.
Status
Resolvida

655

Não Resolvida

390

Avaliação cidadã

63%

100
80
60

59%

68%

68%

59%

58%

61%

69%

75%
62%

59%

61%

68%
Meta

40
20
0

Jan Fev Mar Abr

Mai Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Fórmula: Somatório das manifestações avaliadas como “Resolvidas” dividido pelo somatório das
manifestações avaliadas como “Resolvidas + não resolvidas”.
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Manifestações por serviço/produto
Manifestações relacionadas aos serviços oferecidos na Carta de Serviços do Serviço de
Limpeza Urbana – SLU.
REPRESENTATIVIDADE

CRESCIMENTO

RESOLUTIVIDADE

%

%

%

1.114

31%

-38%

62%

566

16%

-23%

61%

1.381

518

14%

-62%

74%

Varrição de vias e logradouros públicos

239

482

13%

102%

69%

Instalação e manutenção de lixeiras

318

214

6%

-33%

36%

Orientação para instalação de contêiner

115

135

4%

17%

76%

Pintura de meio fio

319

91

3%

-71%

54%

Atendimento

151

83

2%

-45%

61%

Catação manual de papéis

60

78

2%

30%

79%

Reparação de contêineres danificados por má
operação

92

74

2%

-20%

57%

Servidor público

74

74

2%

0%

67%

Retirada de animais mortos em vias públicas

60

54

1%

-10%

86%

Aterro Sanitário (Unidades de destinação de
resíduos)

22

43

1%

95%

47%

Lavagem de monumentos, paradas e passarelas

50

37

1%

-26%

35%

Papa-entulho

30

36

1%

20%

43%

Orientação ambiental

12

17

0%

42%

100%

15

12

0%

-20%

100%

36

0

0%

-100%

0%

SERVIÇOS OFERTADOS
Coleta convencional de resíduos
Coleta seletiva de resíduos
Coleta de entulho disposto irregularmente

1

Concurso público
2

Serviços fora da competência do SLU

2019

2020

1.797
736

1. Atendimento: Serviço prestado por órgão + Conduta do servidor de limpeza + Atendimento ao cidadão + conduta do servidor de
limpeza urbana + serviço terceirizado;
2 Serviços fora da competência do SLU: Limpeza e conservação + Fiscalização + Evento Esportivo + Projetos e obras de infraestrutura.

Destaques:
- Serviços com índices de resolutividade maiores que 63% (média do órgão) foram sinalizadas em verde;
- Serviços com índices de resolutividade menores que 50% foram sinalizadas em vermelho;
- 5(cinco) serviços contemplam quase 80% das manifestações de ouvidoria;
- Varrição de vias e logradouros públicos saltou de 239 manifestações, em 2019, para 482, em 2020. A
concentração das demandas ocorre nos meses que abrangem o período de estiagem e é confundida com o
serviço de rastelamento de folhas verdes;
- Demandas referentes a Aterro Sanitário tiveram um aumento de 95% de 2019 para 2020, pois esse assunto
passou a concentrar todas as demandas a respeito do Aterro Sanitário de Brasília, Unidade de Recebimento de
Entulho, Usina de Compostagem e Áreas de Transbordo;
- O serviço de “instalação e manutenção das papeleiras (lixeiras)” passou a ser executado apenas em novembro de
2020, o que justifica a baixa resolutividade desse serviço;
- As instalações de Papa-entulho dependem da disponibilidade de terreno, licenças ambientais e verbas
parlamentares para a construção e instalação do equipamento.

CAPÍTULO III
Gestão da informação
Satisfação
A Ouvidoria-Geral tem, em seu sistema (OUV), pesquisa de satisfação das informações
prestadas pelos órgãos do Distrito Federal. Segue o resultado da pesquisa, para o SLU:

REFERÊNCIAS
Nº manifestação
Resolutividade
Satisfação
Recomendação
Atendimento
Resposta

2018
1.869
53%
76%
84%
92%
54%

2019
5.501
56%
74%
83%
84%
52%

2020
3.697
63%
77%
85%
81%
63%

Destacamos que houve uma redução de 33% entre 2019 e 2020 no volume de
manifestações . Entretanto, o índice de resolutividade (avalição cidadã) cresceu 7 pontos
percentuais, o que representa uma melhoria dos serviços prestados.

CAPÍTULO III
Gestão da informação
Produtividade dos servidores da Ouvidoria
A Ouvidoria-Geral também disponibiliza no Sistema OUV o índice de produtividade dos
servidores da ouvidoria. Nele constam todos os registros de respostas preliminares,
respostas definitivas, complementares, devolução, entre outros trâmites.
Manifestações
registradas

Ouvidor

Ouvidor Secional

26

32

21

Efetivo
Efetivo
Ouvidora
Substituta
Comissionada

Equipe de Ouvidoria
Equipe de Ouvidoria

0
0

1200
2326

0
0

Equipe de Ouvidoria

1

240

60

Sem perfil

0

0

0

STATUS

Bruno Marques
Rosimeire da Silva
Gildete Cavalcante
Camila Escobar
Jessica de Sousa

Respostas
Complementares Preliminar

PERFIL

NOME

Definitivas

trâmites

Média
diária

766

2025

11

1318
805

1678
1017

16
16

768

9792

41

0

0

0

CAPÍTULO III
Gestão da informação
Recomendações
Seguindo a metodologia de Gestão por Resultados (GpR), a Ouvidoria do SLU emitiu
recomendações às áreas técnicas, com base nos relatórios trimestrais, visando a
melhoria dos serviços prestados. Em 2020, a Ouvidoria do SLU emitiu 25
recomendações:
Qtd Recomendação
01 Intensificar o trabalho de conscientização sobre os dias e horários das coletas (convencional e seletiva)
02 Disponibilizar, nas manifestações, os mapas do cumprimento das rotas.
Melhorar a transparência do processo de instalação e manutenção das lixeiras (divulgação das atividades do Grupo Executivo previsto
03
no Decreto nº 40.105, de 16/09/2019)
04 Divulgar os critérios de escolha dos locais e quantidade de papeleiras (lixeiras) que serão instaladas
05 Enviar o relatório de instalação de lixeiras para a ouvidoria, com o intuito de encerrarmos as demandas pendentes.
06 Certificar o uso de abafadores nos caminhões coletores (convencional e seletiva);
Incluir na campanha de conscientização a orientação quanto a aquisição de contêineres de plásticos ou a instalação de abafadores nos
07
contêineres de metal
Priorizar, no plano de coleta, a realização do serviço em áreas residenciais, no período diurno, e em áreas comerciais ou mistas, no
08
período noturno.
Destacar, no site, em campanhas e na Carta de Serviços, que a instalação de Papa-entulhos segue um procedimento (divulgar o
09
procedimento) de escolha do imóvel, obtenção de licenças, captação de recurso e licitação de obras.
10 Destacar, no site, em campanhas e na Carta de Serviços, que o SLU não realiza o recolhimento de entulho porta-a-porta.
Encaminhamento, via SEI, de manifestações reabertas por não resolutividade (avaliação negativa do usuário), denúncias de
11
terceirizados e conflitos entre o prestador de serviço e o usuário
Encaminhamento de registros comprobatórios da execução dos serviços (fotografias, endereços da legislação, cópias dos documentos,
12
entre outros)
Define como prioridade a resposta célere às demandas dos usuários dos serviços de limpeza urbana. Assim, fica estipulado como um
13
dos objetivos desta Política o prazo médio de atendimento de 7 (sete) dias corridos
Demandas solicitadas pelo cidadão, por intermédio do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal, serão tratadas com
14
prioridade pelos servidores e autoridades
Recomendamos que, após o período de confinamento, seja intensificado o trabalho de conscientização sobre os dias e horários das
15
coletas (convencional e seletiva)
Recomendamos que os executores dos contratos de prestação de serviço notifiquem as empresas que não estejam cumprindo o Plano
16
de Coleta previsto
Assim que possível, sejam disponibilizados os mapas do cumprimento das rotas (mapa local e recente), para inclusão na resposta das
17
manifestações
Destacar no site, em campanhas, na Carta de Serviços e comunicar aos órgãos: Administrações Regionais/NOVACAP/DF LEGAL/ADASA,
18
que o SLU não realiza o recolhimento de inservíveis
19 Divulgação de cronograma de pintura de meio-fio, para maior transparência com os usuários
Esclarecimentos a respeito do significado do termo "frisagem" de meio-fio e padronização do uso desse termo por todas as Diretorias
20
do SLU, pois gera confusão com os termos "capina" e "roçagem", que não são realizados pelo SLU
A divulgação de uma resposta oficial do SLU sobre o processo de remoção ou movimentação das lixeiras (antigas) existentes no Distrito
21
Federal.
Divulgação dos cronogramas (dias e horários) dos serviços de varrição, bem como das rotas realizadas, para maior transparência com
22
os usuários
Verificação das competências do SLU pois há muitos pedidos de varrição de estacionamentos, calçadas, quadras de esportes, ciclovias,
23
becos, praças e retirada de fezes de animais, em que alegam não haver previsão contratual para realização do serviço.
Solicitamos auxílio a todas as áreas do Serviço de Limpeza Urbana para que comuniquem ou capacitem a equipe da ouvidoria do SLU
quando forem lançar novos serviços, produtos ou procedimentos, em especial à ASCOM, à DILUR e à DITEC. A Ouvidoria é a unidade
24
responsável pelo atendimento ao público e tem sofrido com a desinformação nas últimas mudanças (Papa Recicláveis e Cartão Verde),
pois recebe diversas ligações ou manifestações sobre esses assuntos e não sabe como tratar ou encaminhar.
Conforme nossa Instrução Normativa IN-10/2019, recomendamos que todos os servidores e unidades orgânicas do SLU respondam e25 mails, whatsapp, telefone ou qualquer outro canal que não sejam os canais oficiais de atendimento aos usuários com texto padrão,
direcionando o usuário a registrar sua demanda pelos canais oficiais de ouvidoria.

CAPÍTULO III
Gestão da Informação

PAINEL DE INDICADORES DE OUVIDORIA

63%

77%
SATISFAÇÃO COM A
OUVIDORIA

RESOLUTIVIDADE SLU
Índice geral de
resolutividade do SLU em
2020 - Avaliação cidadã.

Índice de satisfação com o
serviço da ouvidoria do
SLU.

81%
SATISFAÇÃO COM O
ATENDIMENTO

85%
RECOMENDAÇÃO
Índice de recomendação do
serviço da ouvidoria.

Índice de satisfação com
o atendimento prestado
durante todo o
atendimento da
manifestação.

Nº 3 6 9 7
Número de
manifestações atendidas
pela ouvidoria do SLU em
2020.

CAPÍTULO III
Gestão da Informação

INDICADORES DE OUVIDORIA

PRAZO

0

O
prazo
médio
de
atendimento do Serviço de
Limpeza Urbana, em 2020,
foi de 6 dias.

20

6 dias

Percentual de manifestações
cumpridas no prazo de 20 dias

99%

22%
12%
2%
63%

Índice de manifestações
avaliadas pelo usuário
Índice de manifestações
anônimas

Índice de manifestações
vinculadas

Índice de satisfação com a
resposta

CAPÍTULO IV
Sistema de Acesso à Informação

Acesse:

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.

DADOS QUANTITATIVOS

Média

Em 2020, foram atendidos 62 pedidos, uma redução de 28% em relação a 2019.

Quantidade de solicitações

2017 - N° 53
2018 - N° 42
2019 - Nº 87
2020 - Nº 62

O SLU teve média de 5 (cinco) pedidos de
acesso à Informação, por mês.

CAPÍTULO IV
Sistema de Acesso à Informação
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
No prazo

96%

Prorrogado

4%

Fora do prazo

0%

Pendentes

0%

Em 2020, foram atendidos 96% (noventa e seis por cento) dos pedidos de informação
dentro do prazo estipulado pelo art. 15º, da Lei nº 4.990 de 2012.

Indicador:
Cumpridas no
prazo de até 20 dias

2017 - 92%
2018 - 100%
2019 - 97%
2020 – 100%

Apesar do pedido de prorrogação de 3(três)
pedidos de acesso à informação, o Serviço de
Limpeza
Urbana,
respondeu
100%
das
manifestações no prazo.

CAPÍTULO IV
Sistema de Acesso à Informação
Pedidos por assunto
Pela primeira vez a Ouvidoria do SLU apresenta o consolidado dos pedidos de Acesso à
Informação por assunto.
ASSUNTO
Acesso a processo SEI
Demandas de ouvidoria
Concurso público
Relatório e informação
Cronograma de coleta
Contratos
Orientação de descarte
Grandes Geradores
capacidade de coleta
Cronograma de varrição
Recontratação de garis
Unidade de Recebimento de Entulho
Aterro Sanitário
Imóveis do SLU
Conduta do prestador
Ações COVID
Coleta em condomínios
Usina do Psul
Recomendações TCDF

QUANTIDADE
10
8
7
7
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

A presente informação sinaliza para a Diretoria Executiva quais os
assuntos precisam de mais transparência ativa. Os assuntos mais
demandados foram: Concurso público, Unidades de transbordo e
destinação adequada e Dados do serviço de limpeza.

CAPÍTULO IV
Sistema de Acesso à Informação
Pedido de acesso à informação, por Diretoria/Assessoria
Atendimento dos pedidos de Informação, por área do Serviço de Limpeza Urbana – SLU:

UNIDADE
Diretoria de Adm. e Finanças - DIAFI
Diretoria de Limpeza Urbana - DILUR
Ouvidoria - OUVIR
Ass. de Comunicação - ASCOM
Diretoria Adjunta - DIRAD
Diretoria de Gestão e Modernição - DIGET
Diretoria Técnica - DITEC

QUANTIDADE
24
17
8
5
4
2
2

No Sistema de Acesso à Informação (e-SIC), 65% dos pedidos estão
concentrados em duas diretorias: DIAFI, que detém 39% (trinta e nove
por cento) dos pedidos; e DILUR, que detém 26% (vinte e seis por cento)
dos pedidos.

CAPÍTULO IV
Sistema de Acesso à Informação
Tempo médio de resposta por setor
Tempo médio de atendimento de pedido de acesso à informação:

UNIDADE
Diretoria Adjunta - DIRAD
Diretoria de Adm. e Finanças - DIAFI
Ass. de Comunicação - ASCOM
Diretoria de Gestão e Modernição - DIGET
Diretoria de Limpeza Urbana - DILUR
Diretoria Técnica - DITEC
Ouvidoria - OUVIR

PRAZO MÉDIO
17
7
7
7
6
3
1

Média

O Serviço de Limpeza Urbana – SLU demorou, em média, 6 (seis) dias
para atender os pedidos de acesso à informação.

Indicador:
Média de atendimento

2017 – 9 dias
2018 – 6 dias
2019 – 7 dias
2020 – 6 dias

A meta de 2020 era de atendimento médio em
7 (sete) dias, dentro do prazo legal. Mesmo
com o crescimento de 100% na quantidade de
pedidos, mantivemos o prazo médio de
atendimento.

CAPÍTULO IV
Sistema de Acesso à Informação
Tipologia das respostas
Os pedidos de Acesso à Informação caracterizados por tipo de resposta, conforme
ilustra a tabela a seguir:
Assuntos
Acesso concedido
Acesso parcialmente concedido
A solicitação não é um pedido de
informação
Acesso Negado
Pergunta Duplicada/Repetida
O órgão não tem competência

Qtd pedidos
53
1
8
0
0
0

85% (oitenta e cinco por cento) dos pedidos de acesso foram concedidos, 13%
(treze por cento) foram direcionados para o sistema de ouvidoria e 1% (um por
cento) foi parcialmente concedido.

Motivos dos acessos parcialmente concedidos
Pedidos negados
Dados pessoais

Quantida
de
00

Processo decisório

01

Pedido
incompreensível

00
Total

01

Em 2020, apenas 1 (um) pedido de acesso foi
parcialmente concedido, conforme Decreto nº
34.276/2013 - Art. 14, inciso I.

CAPÍTULO IV
Sistema de Acesso à Informação
Atendimento por instância
A seguir, a análise dos pedidos de Acesso à Informação por instâncias no Serviço de
Limpeza Urbana – SLU:
Instância
1ª Instância

4

2ª Instância

0

3ª Instância

0

Pode-se concluir que 94% (noventa e quatro por cento) dos pedidos de acesso foram
respondidos na instância inicial e 6% (quatro por cento) na 1ª instância.

Situação do recurso

Situação do recurso
Respondido

Motivo do recurso

Qtd

Motivo do recurso

Quantidade

Informação incompleta

4

Total

4

4
Total

4

Todos os recursos foram motivados por
“informação incompleta”:
- 1 por desejo de acesso à informações sigilosa;
- 1 não concordou com a resposta;
- 1 não localizou o documento na página de
contratos, conforme a orientação da resposta;
- 1 teve problema com o anexo da resposta.

CAPÍTULO II
Gestão da ouvidoria

INDICADORES DE TRANSPARÊNCIA

100%
100%
ÍNDICE DE ACESSOS
CONCEDIDOS

TRANSPARÊNCIA ATIVA
Índice de informações
divulgadas no sítio do SLU –
ranking 2019.

Índice de acessos
concedidos pelo SLU, com
base nos parâmetros
previstos na Lei nº
4.990/12.

00%
ÍNDICE DE ACESSOS
NEGADOS

100%
TRANSPARÊNCIA PASSIVA
Índice pedidos de acesso à
informação respondidos via
canal de atendimento
e-SIC.

Índice de pedidos de
acesso negados pelo SLU,
com base nos parâmetros
da Lei nº 4.990/12.

Nº 0 6 2
Número de pedidos de
acesso à informação do
SLU em 2020.

CAPÍTULO II
Gestão da ouvidoria

INDICADORES DE TRANSPARÊNCIA

PRAZO

O
prazo
médio
de
atendimento do Serviço de
Limpeza Urbana em 2020
foi de 6 dias.
0

6 dias 20

100%

Percentual de pedidos
cumpridos no prazo de 20 dias

6%

Índice de recursos

100%

Índice de recursos
respondidos

84%

Índice do atendimento da
expectativa

CAPÍTULO IV
Sistema de Acesso a Informação

Carta de Serviços ao Usuário
A Carta de Serviços ao Usuário é um instrumento de controle
social que facilita a participação dos usuários nas ações e
programas do Governo do Distrito Federal. Nela, você encontrará
informações claras e acessíveis sobre os serviços prestados por
cada órgão e entidade Distrital. Bem informado, você poderá
avaliar os compromissos assumidos pelo Governo em relação aos
serviços que presta. Após sua leitura, solicite, questione e
colabore. As informações irão facilitar seu dia a dia.
AVALIAÇÃO CIDADÃ
O conteúdo da Carta está claro e objetivo?

83%
83% (Oitenta e três por cento) dos usuários que
avaliaram o serviço prestado pelo SLU, em 2020,
informaram que a Carta de Serviços do órgão é clara
e objetiva.
AVALIAÇÃO CIDADÃ
Você conhece a Carta de Serviços ao Usuário do SLU?
Acesse:

70%
70% (Setenta por cento) dos usuários que avaliaram
os serviços prestados pelo SLU, em 2020, conhecem
a Carta de Serviço do órgão.

Fonte: Sistema OUV da Ouvidoria-Geral do
Distrito Federal

CAPÍTULO II
Gestão da ouvidoria

SLU publica nova Carta de Serviços
Informações sobre os serviços prestados foram atualizadas de acordo com os novos
contratos de limpeza urbana do DF
O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) atualizou a sua Carta de Serviços ao Cidadão. No
documento, já disponível no site, é possível encontrar informações claras e acessíveis sobre
todos os serviços prestados pelo SLU, diretamente ou via empresas contratadas.

O ouvidor do SLU, Bruno Marques, presidiu o Grupo de Trabalho que realizou a atualização
da carta e conta que esse processo foi importante pois, com as recentes mudanças nos
contratos de limpeza urbana no DF ainda havia muita informação desatualizada.
“O SLU realiza a revisão da carta todos os anos, mas esse ano foi especial por causa dos
novos contratos que mudaram a metodologia de prestação de serviços e inclusive incluíram
alguns serviços adicionais”, explicou.
O processo de atualização exigiu tempo, pois vários atores foram ouvidos, como os
executores de contratos do SLU, os gerentes de limpeza e também os ouvidores das regiões
administrativas do DF. Foi feito um questionário, onde eles puderam responder sobre quais
serviços eles reconheciam como responsabilidade do SLU e também enviar sugestões.
“Nesse processo, usamos o conhecimento dos ouvidores das administrações regionais, que
são a porta de entrada, a linha de frente de atendimento ao público. O conhecimento deles
sobre a necessidade de esclarecimento de serviços foi fundamental. Acreditamos que a
carta ficou bem completa, bem próxima das necessidades dos usuários do serviço de
limpeza urbana do DF. Com certeza nosso grau de atendimento à população com essas
informações vai melhorar bastante”, avalia Bruno Marques.
A próxima etapa do trabalho será a atualização dos serviços no site do SLU, utilizando como
base a nova Carta de Serviços. O documento em PDF pode ser acessado
em:
http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Carta-de-Servicos-SLU2020.pdf.
SLU.

Matéria ASCOM/SLU do dia 13 de
novembro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nosso desempenho para o usuário foi onde colocamos
nossos esforços. Começamos aprimorando nossas respostas,
recomendando melhorias para as áreas técnicas, agregando
registros fotográficos nas demandas (fato comprobatório), entre
outras ações previstas neste relatório anual. Pegamos pesado no
cumprimento de nossa Política Interna de Ouvidoria – atendimento
como prioridade, responsividade e tempo de resposta, sempre
buscando a melhoria dos serviços prestados.
Infelizmente, acreditamos que devido ao período da
pandemia os nossos resultados não foram melhores, apesar do
salto qualitativos nos indicadores se compararmos os anos de 2018
e 2019 com 2020.
O monitoramento por geoprocessamento dos veículos, fará
com que o SLU dê um salto qualitativo na fiscalização dos serviços
prestados. O sistema de Ordem de Serviço do SLU, proposto pela
ouvidoria, reforçará nosso profissionalismo no acionamento,
impessoalidade na execução e comprovação das demandas
advindas dos parceiros, órgãos de controle, conjecturas e usuários.
Isto posto, reconhecemos que ainda podemos melhorar muito
e temos um mapa completo de melhorias que seguiremos ainda em
2021 – Veja nosso Plano de Gestão e Ação Anual na página da
Ouvidoria do SLU.
Ouvidoria do SLU

