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SERVIÇO DE OUVIDORIA



Normas e Regulamentações
. Lei 4.990, de 12 de dezembro de 2012, 
ar�go 15, parágrafos 1º e 2º  
Regula o acesso à informação
h�p://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislaca
o/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero
=4990&txtAno=2012&txtTipo=5&txtParte=.

Sempre que precisar, o cidadão pode entrar em contato com a 

Ouvidoria da Administração Regional para fazer:

.   Elogios

.   Reclamações

.   Solicitações 

.   Informações

.   Sugestões

.   Denúncias

Atendimento:

Presencial, na sede da Administração Regional.

Prazo: 
O prazo de retorno das manifestações realizadas é de 20 dias corridos.

Horário de atendimento na Administração:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h, mediante 

apresentação de Carteira de Iden�dade (RG) e CPF.

Como funciona a rede de Ouvidorias do Governo de Brasília
A rede é composta pela Ouvidoria-Geral e as ouvidorias especializadas. Cada órgão conta com uma ouvidoria 

que tem autonomia para cadastrar, analisar e tramitar as manifestações recebidas, acompanhando seu 

andamento até a resposta final.

Observação:
A Ouvidoria-Geral é a 2ª instância para os serviços de ouvidoria. Caso os serviços de ouvidoria não tenham

sido prestados de forma sa�sfatória e no prazo da lei, procure a Ouvidoria-Geral no Anexo do Palácio do

Buri�, 12º andar, sala 1201.

SERVIÇOS AO CIDADÃO

OUVIDORIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

OUVIDORIA GERAL

Você sabia que a Ouvidoria é um espaço para a comunicação

entre o cidadão e o Governo?

CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA



SERVIÇOS DE OUVIDORIA
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Requisitos para o registro de uma denúncia: 
. NOMES de pessoas e empresas envolvidas

. QUANDO ocorreu o fato

. ONDE ocorreu o fato

. Quem pode TESTEMUNHAR

. Se a pessoa pode apresentar PROVAS

Tratamento específico para denúncias:
Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela

Ouvidoria-Geral do Distrito Federal

Canais de atendimento

Sugestões - Elogios - Denúncias - Serviços

SUGESTÃO
DENÚNCIA

Atendimento na Ouvidoria Geral:

De segunda a sexta, das 7h às 21h 

Sábado, domingo e feriado das 8h às 18h

* Ligação gratuita para 162 pelo telefone fixo

** Não recebe ligação de aparelho celular

Prazos:

. 10 dias, a contar da data de registro, para informar as primeiras

 providências adotadas.

. 20 dias, a contar da data de registro, para apurar e informar o resultado. 

  No caso de denúncias, o prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias.

Registro iden�ficado:

No ato do atendimento, o cidadão deve apresentar documento de iden�ficação, 

que poderá ser: CPF, CNPJ (para empresa), Título de eleitor, Passaporte, Carteira 

de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação ou Cer�ficado de Reservista. 

. Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros.

No caso de denúncia ou reclamação, ela pode ser anônima (sem iden�ficação) ou iden�ficada.

ELOGIO
SERVIÇO

CARTA DE SERVIÇOS DE PLANALTINA

Normas e Regulamentações
. Lei 4.896/2012, art. 24 e 25 
h�p://www.sinj.df/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html
. Decreto 36.462/2015, arrt. 23 e art. 25, § 1º 
h�p://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
. Instrução Norma�va nº 01/2017
h�p://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397
/Instru_o_Norma�va_105_05_2017.html

Presencial Via internet Pelo telefone
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