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APRESENTAÇÃO 
 

Em atendimento à Lei nº 4.896/2012 e Instrução Normativa nº 01, apresentamos o Plano 

de Ação Anual de Ouvidoria da Administração Regional do Lago Norte – RA-XVIII, referente ao 

exercício de 2021. Este plano abrange as principais ações e projetos a serem desenvolvidos pela 

Ouvidoria desta Administração Regional em parceria com o SIGO-DF, durante o ano de 2021, em 

consonância com o Plano Estratégico do Distrito Federal – PEDF 2019-2023 e Plano Plurianual do 

DF – PPA 2020-2023. 

Importante destacar que a Ouvidoria é uma unidade autônoma de serviço de 

informação ao cidadão, diretamente subordinada ao Administrador Regional e tecnicamente 

vinculada à Ouvidoria Geral do Distrito Federal.  

Esta Ouvidoria seccional está fisicamente instalada no SHIN CA 5, Bloco J-1, Térreo – Lago 

Norte, onde ocorre o atendimento presencial, de segunda a sexta, das 8h as 12h e das 14h as 

17h. Esta Ouvidoria seccional também é responsável pelas manifestações registradas através 

do 162, internet, no Sistema OUV-DF e encaminhadas à este órgão. Além disso, esta Ouvidoria 

seccional orienta os cidadãos que entram em contrato através do telefone da Administração 

Regional e/ou presencialmente. 

Compete à Ouvidoria, além do que está estabelecido no Regimento Interno da 

Administração Regional, o disposto no item II do artigo 2º da Instrução Normativa nº 01, de 05 

de Maio de 2017: 

II - elaborar Plano de Ação Anual, que deverá ser concluído até novembro do ano 
anterior àquele de execução, levando em conta as orientações do órgão central 
e do planejamento estratégico da instituição em que atua;  

 

RECURSOS HUMANOS 
 

Neste momento a Ouvidoria da Administração Regional do Lago Norte dispõe apenas do 

Chefe de Ouvidoria (símbolo CPE-08) para atender as demandas apresentadas no Regimento 

Interno, Instrução Normativa nº 01 e demais regulamentações em vigor. 

https://lagonorte.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2016/08/Regimento-Interno.pdf
https://lagonorte.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2016/08/Regimento-Interno.pdf
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RECURSOS MATERIAIS 
 

A sala de Ouvidoria possui mobiliário contendo duas mesas, 4 cadeiras, 1 armário em 

aço e uma pequena mesa de apoio. Para a realização dos registros e demais atribuições, a sala 

possui um computador, com acesso à internet, uma impressora e telefone de mesa. A sala possui 

a privacidade necessária para atendimento individualizado do cidadão. 

OBJETIVOS 
 

Com base no universo de ações que compreendem a atuação da Ouvidoria seccional, 

serão priorizadas neste Plano de Ação, relativo ao ano de 2021, as atividades consideradas 

essenciais para o adequado desenvolvimento do setor, bem como ações de sensibilização interna 

sobre a importância da comunicação e da cultura da transparência e ações de fomento à 

Transparência. Assim sendo, foram eleitas atividades voltadas para o alcance da excelência no 

atendimento às manifestações de ouvidoria, celeridade e qualidade da resposta, satisfação do 

usuário, apoio interno e estimulo ao desenvolvimento da cidadania, assegurando que a Ouvidoria 

seccional do Lago Norte seja um efetivo canal de comunicação e interação com a sociedade, 

fortalecendo a transparência e promovendo o controle social, quais sejam:  

✓ alcançar a meta estabelecida pela Ouvidoria Geral nos índices que dizem respeito a 

Resolutividade (42%), Prazo de Resposta (93%), Satisfação com o Atendimento (69%), 

Recomendação da Ouvidoria (75%), Satisfação com a Resposta (49%); 

✓ melhorar a comunicação entre a Ouvidoria e os demais setores da Administração 

Regional, promovendo reuniões e seminários internos entre os Coordenadores; 

✓ aprimorar o pós-atendimento das manifestações de Ouvidoria, entrando em contato com 

o cidadão através do telefone e/ou aplicativos sociais de mensagens; 

✓ promover anualmente a capacitação e/ou reciclagem do servidor da Ouvidoria seccional. 
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DIAGNÓSTICO 

A Ouvidoria da Administração do Lago Norte finalizou o ano de 2020 demonstrando 

crescimento de 68,4% nos registros de manifestações em relação ao ano anterior (2019) sem que 

as estruturas de recursos, tantos físicos, orçamentários e humanos, recebessem algum reforço.  

2019 2020

 

 

INDICADOR 2020 ATÉ AGO/2021 META SIGO 

PRAZO DE RESPOSTA 83,3% 93% 93% 

ANÁLISE: AÇÕES DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO – Realizar reuniões periódicas 
possibilitam melhorar o prazo de resposta ao cidadão. 

 

INDICADOR 2020 ATÉ AGO/2021 META SIGO 

SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO 93% 88% 69% 

ANÁLISE: EXCELENTE – Estabelecer contato telefônico, ou através de aplicativos sociais de 
mensagens, com o cidadão antes, de dar a resposta definitiva e/ou complementar afim de 
estabelecer um contato mais próximo com o mesmo. 

 

INDICADOR 2020 ATÉ AGO/2021 META SIGO 

RECOMENDAÇÃO DA OUVIDORIA 87% 94% 75% 

ANÁLISE: EXCELENTE – Estabelecer contato telefônico, ou através de aplicativos sociais de 
mensagens, com o cidadão antes, de dar a resposta definitiva e/ou complementar afim de 
estabelecer um contato mais próximo com o mesmo. 
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INDICADOR 2020 ATÉ AGO/2021 META SIGO 

SATISFAÇÃO COM A RESPOSTA 73% 78% 49% 

ANÁLISE: EXCELENTE – Estabelecer contato telefônico, ou através de aplicativos sociais de 
mensagens, com o cidadão antes, de dar a resposta definitiva e/ou complementar afim de 
estabelecer um contato mais próximo com o mesmo. 

 

INDICADOR 2020 ATÉ AGO/2021 META SIGO 

RESOLUTIVIDADE 58% 76% 42% 

ANÁLISE: EXCELENTE – Estabelecer contato telefônico, ou através de aplicativos sociais de 
mensagens, com o cidadão, antes de dar a resposta definitiva e/ou complementar afim de 
estabelecer um contato mais próximo com o mesmo. 

 

 

 

QUADRO DE METAS – ASSUNTOS MAIS DEMANDADOS 

TAPA BURACO – MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

ÍNDICES ATÉ 08/2021 META SIGO 

PRAZO DE RESPOSTA 89,3% 93% 

SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO 93% 69% 

RECOMENDAÇÃO DA OUVIDORIA 93% 75% 

SATISFAÇÃO COM A RESPOSTA 93% 49% 

RESOLUTIVIDADE 80% 42% 

ANÁLISE: EXCELENTE 

Este serviço depende do fornecimento de Massa asfáltica por 
parte da NOVACAP. Para que os índices continuem em ascensão, 
é necessário que haja maior articulação com esta Companhia 
para que não haja interrupção no fornecimento de insumos 
(massa asfáltica e emulsão). 
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COLETA DE ENTULHO DISPOSTO IRREGULARMENTE 

ÍNDICES ATÉ 08/2021 META SIGO 

PRAZO DE RESPOSTA 92,3% 93% 

SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO 100% 69% 

RECOMENDAÇÃO DA OUVIDORIA 100% 75% 

SATISFAÇÃO COM A RESPOSTA 80% 49% 

RESOLUTIVIDADE 80% 42% 

ANÁLISE: EXCELENTE 
Quase todas as manifestações foram atendidas dentro do prazo. 
Melhorar o fluxo de informações entre a Ouvidoria e a Gerência 
de Manutenção e Conservação. 

 
 

RECOLHIMENTO DE GALHOS E TRONCOS DE ÁRVORES 

ÍNDICES ATÉ 08/2021 META SIGO 

PRAZO DE RESPOSTA 100% 93% 

SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO 100% 69% 

RECOMENDAÇÃO DA OUVIDORIA 100% 75% 

SATISFAÇÃO COM A RESPOSTA 89% 49% 

RESOLUTIVIDADE 93% 42% 

ANÁLISE: EXCELENTE 
Todas as manifestações foram atendidas dentro do prazo. 
Melhorar o fluxo de informações entre a Ouvidoria e a Gerência 
de Manutenção e Conservação. 
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PLANO DE AÇÃO 

AÇÃO 1 

Melhorar a comunicação entre a Ouvidoria e os demais setores da Administração 

Regional promovendo reuniões e seminários internos entre os Coordenadores. 

MOTIVAÇÃO 

É necessário que se estabeleça uma boa comunicação com os setores fins, para que não 

haja atraso nas respostas solicitadas bem como se estabeleça a cultura do atendimento 

prioritário das manifestações de Ouvidoria. Reuniões periódicas possibilitam deixar em evidência 

assuntos relacionados com a Ouvidoria. 

RESPONSÁVEL 

OUVIDORIA 

DESCRIÇÃO 

Fazer levantamento do melhor dia e horário para os Coordenadores, afim de evitar 

choque de agenda. 

Enviar processo SEI ao Gabinete solicitando elaboração e envio de circular aos 

Coordenadores CONVOCANDO para reunião.  

Apresentar dados atualizados dos índices, e lista de demandas que não foram 

executadas até o momento. 

DATA 

Depende da disponibilidade dos Coordenadores, realizar pelo menos uma vez por mês. 

INDICADOR-CHAVE 

Todos 
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AÇÃO 2 

Aprimorar o pós-atendimento das manifestações de Ouvidoria, entrando em contato 

com o cidadão através do telefone e/ou aplicativos sociais de mensagens. 

MOTIVAÇÃO 

Estabelecer uma boa comunicação com o cidadão e aprimorar a pesquisa de satisfação 

do usuário, visando intensificar contatos telefônicos com o cidadão para avaliar o atendimento 

prestado pela Ouvidoria ou informar o motivo pelo qual a solicitação não será atendida. Através 

desta iniciativa buscamos uma sintonia fina entre a Sociedade e a Administração Pública. 

RESPONSÁVEL 

OUVIDORIA 

DESCRIÇÃO 

Fazer levantamento quanto melhor dia e horário junto aos Coordenadores, afim de 
evitar choque de agenda. 

Enviar processo SEI ao Gabinete solicitando elaboração e envio de circular aos 
Coordenadores CONVOCANDO para reunião. (mesma reunião da Ação 1) 

Apresentar dados atualizados dos índices com a finalidade de sensibilizar os 

coordenadores da importância dos prazos a serem cumpridos em detrimento da satisfação do 

cidadão. 

DATA 

Depende da disponibilidade dos Coordenadores, realizar pelo menos uma vez por mês. 

INDICADOR-CHAVE 

Todos 
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AÇÃO 3 

Promover anualmente a capacitação e/ou reciclagem do Servidor da Ouvidoria. 

MOTIVAÇÃO 

É necessário que o servidor lotado na Ouvidoria esteja capacitado para atender os 

diferentes perfis de cidadãos que buscam soluções aos seus anseios junto à Administração 

Pública, bem como saber lidar com as manifestações que chegam através do Sistema de 

Ouvidoria OUV-DF evitando tramitações equivocadas, respostas não objetivas e andamentos 

errados. 

RESPONSÁVEL 

OUVIDORIA 

DESCRIÇÃO 

Buscar junto a Ouvidoria-Geral do Distrito Federal - OGDF, Escola de Governo do Distrito 

Federal – EGOV, Ouvidoria-Geral da União - OGU, Escola Nacional de Administração Pública – 

ENAP, Escola de Administração Fazendária - ESAF, dentre outros, os cursos disponibilizados e 

recomendados para servidores de Ouvidoria. 

DATA 

Depende da disponibilidade dos cursos. 

INDICADOR-CHAVE 

Todos 
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 

DIVULGAÇÃO INTERNA 

A Ouvidoria da Administração Regional do Lago Norte apresentará suas ações através 

de processo SEI e por meio de grupo interno de comunicação de aplicativos sociais de mensagens 

de mensagens. 

DIVULGAÇÃO EXTERNA 

Todas as ações da Ouvidoria da Administração Regional do Lago Norte, bem como os 

relatórios trimestrais e anuais serão disponibilizados no sítio eletrônico e vídeos com as principais 

ações executadas pela equipe da Administração serão publicados em nossas redes sociais.  

 

CRONOGRAMA 
 

Ação 1: Programar reuniões mensais com os Coordenadores. 

Divulgação: Processo SEI e aplicativo social de mensagens. 

Realização: 2ª quinzena dos meses de setembro, outubro e novembro. 

Medição do Indicador: Prazo de Resposta. 

 

Ação 2: Aprimorar o pós-atendimento das manifestações de Ouvidoria. 

Divulgação: Telefone fixo, telefone celular e aplicativo social de mensagens. 

Realização: Diariamente. 

Medição do Indicador: Resolutividade, Satisfação com o Atendimento, Recomendação 

do Serviço de Ouvidoria, Satisfação com a Resposta. 
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Ação 3: Promover anualmente a capacitação e/ou reciclagem do Servidor da Ouvidoria. 

Divulgação: sítios eletrônicos da OGDF, EGOV, OGU, ENAP, ESAF, dentre outros. 

Realização: De acordo com os calendários dos órgãos. 

Medição do Indicador: Satisfação com o Atendimento, Satisfação com a Resposta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Ouvidoria da Administração Regional do Lago Norte, integra o sistema orgânico de 

ouvidorias públicas em rede e tem a finalidade de garantir a participação popular e contribuir 

para desenvolver a cultura de cidadania, aprimorando, com total transparência, os serviços 

públicos prestados pelo Poder Executivo do Distrito Federal. 

  

Brasília-DF, 02 de setembro de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Cláudio Alves Cherici Nogueira 
Chefe da Ouvidoria 

 

 

 

______________________________________ 

Marcelo Ferreira da Silva 
Administrador Regional do Lago Norte – RA-XVIII 


