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1. APRESENTAÇÃO 

 
A Ouvidoria da SEMA vem apresentar seu plano de ação para o ano de 2021, 

como o resultado de avalização feita pela Ouvidoria junto ao órgão, sobretudo, sobre 

o nosso papel dentro desta Secretaria nosso papel junto aos usuários do Sistema 

SIGO. Com essas considerações a Ouvidoria se coloca  como um canal aberto a atender 

as manifestações da população, como agente propulsor de melhorias , de forma 

participativa para que possamos atender de forma satisfatória as  demandas dos 

usuários. 

Acreditamos que a melhoria da qualidade do serviço prestado à população, 

precisa ser discutida e avaliada por toda a equipe técnica e gestores, pois não somente 

a Ouvidoria responde as manifestações, somos um conjunto  de servidores que 

buscam de forma acertiva atender seus usuários. Dentro da e a busca por respostas 

claras e objetivas vem sendo uma busca constante por parte dos servidores, levando 

clareza e conhecimento ao cidadão das competências que cabem a esta Secretaria.  

 

Salientamos que o Planejamento  desta Secretaria se encontra em fase de 

elaboração por membros da equipe gestora, sendo assim a ouvidoria vem propor 

ações, objetivando aumentar a qualidade e a excelência no atendimento ao cidadão, 

como continuidade de uma mudança cultural junto ao usuário, aos órgãos de 

controladoria, aos demais órgãos do GDF e, principalmente, aos servidores deste 

órgão. 

 

2. COMPETÊNCIAS 

 

Dentre as competências regimentais desta Ouvidoria destacam-se as seguintes: 

 

I.              Facilitar o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria; 

II. Coordenar a qualidade do atendimento prestado ao 

cidadão na Ouvidoria
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III. Coordenar, no âmbito desta Secretaria, o registro das manifestações 

recebidas no sistema informatizado definido pelo órgão central do SIGO/DF; 

 

IV. Coordenar a emissão de relatórios estatísticos aos órgãos internos e 

externos de interesse público ou institucional; 

 

V. Informar ao cidadão e às entidades interessadas, sobre os resultados 

das demandas encaminhadas, ressaltando as providências adotadas pelas unidades, 

permitindo o conhecimento sobre as competências do órgão e também o 

fortalecimento da imagem institucional.; 

 

3. MISSÃO, VISÃO E VALORES  

 

Para melhor definir o nosso papel dentro da Secretaria e junto à população, 

realizamos um trabalho interno de busca dos objetivos de nossa existência e atuação, 

de como  queremos ser reconhecidos interna e externamente, e dos valores que nos 

norteiam na  realização de nossas atribuições atuais, nosso papel, bem como de 

nossas ações futuras e de onde queremos chegar. 

 

Diante dessas definições, procuramos identificar então os avanços alcançados 

em nossa atuação, tanto interna quanto externamente, bem como os problemas atuais 

existentes e que, de alguma maneira dificultam a melhoria do desempenho desta 

Ouvidoria. Demonstramos abaixo as definições da missão, visão e dos valores fixados. 

 

OUVIDORIA / 

SEMA 

Missão: Ouvir, cadastrar, acompanhar, resolver e responder às manifestações 

dos  usuários do Sistema de Ouvidoria, referentes s competências da SEMA DF. 

Visão: Ser reconhecida como um canal de atendimento da população, que busca 

o Sistema para sugerir, reclamar, solicitar, elogir temas referentes ao Meio Ambiente. 

 

Valores: Ética; Transparência; Imparcialidade; Responsabilidade ; Eficiência;  no 

cidadão. 
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4. FORÇA DE TRABALHO 

 

Informamos inicialmente que a força de trabalho da Ouvidoria da SEMA conta 

apenas  a Chefe da Ouvidoria. 

 

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO 

CRISTIANE LONGO CORREIA 278778-4 OUVIDORA 

 

 

5. DIAGNÓSTICO: 

 

Considerando que a SEMA tem como uma das suas principais atribuições: 

definir políticas, planejar, organizar, dirigir e controlar a execução de ações nas áreas 

de resíduos sólidos e saneamento ambiental, recursos hídricos e clima, educação e 

mobilização socioambiental e áreas protegidas, cerrado e direitos animais, sempre 

busando o desenvolvimento sustentável, contando com órgãos colegiados que 

executam essas políticas se faz necessário esclarecer que vários temas  a nossa 

Ouvidoria são de competência dos órgãos colegiados, sendo assim a Ouvidoria da  

SEMA executa por várias vezes a tramitação de manifestações para que seja 

respondida pelos órgãos competentes. 

 

PROBLEMA 1: FALTA DE CONHECIMENTO DA CARTA DE SERVIÇOS DA 

SEMA. 

 

A carta de serviços  foi recentemente atualizada buscando escalrecer aos usuários 

que a maioria dos serviços prestados pela Secretaria, estão diretamente vinculados aos 

órgãos colegiados, o papel da SEMA e coordenar e planejar as ações para que os serviços 

sejam executados pelos órgãos competentes, buscando assim dar transparência e 

objetividade sobre as informações. Contudo, identificamos que, os usuários da Rede 

Sigo ainda buscam poucas informações nas Cartas de Serviços disponibilizadas. 

 

PROBLEMA 2:  BAIXA DEMANDA NO SISTEMA DE OUVIDORIA  

 

           Por sermos um órgão que não executa e sim coordena e monitora, nossa 

demanda junto ao Sistema de Ouvidoria é baixa se comparada com outros órgãos, 

sabemos da importância da Sema com relação a coleta de resíduos inservíveis, e 

estamos buscando uma maior divulgação por parte da ASCOM, sendo que no nosso 

sítio já consta os lugares onde existem PEV´s.  

 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

OUVIDORIA 

6 

 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, AÇÕES E INDICADORES 

 

 

PROBLEMA 1 

Objetivo estratégicos: Divulgação das competêmcias da SEMA através da Carta de 

Serviços. 

Ação: Divulgar informativos do papel da ouvidoria e de seus relatórios para que 

servidores e demais colaboradores tomem conhecimento de sua importância. 

Divulgação por meio dos canais de comunicação interna. 

Indicador : Números de divulgações trimestrais em comunicações internas 

Responsável: Equipe ouvidoria 

Recursos: Canais de comunicação interna, como, por exemplo, a intranet e e-

mail 

institucional, etc. 

Previsão de início e termino:  Setembro  a Dezembro de 2021  

 

PROBLEMA 2 

Objetivo estratégicos: Aumentar o número de manifestações enviadas a SEMA, pelos 

canais oficiais, OUV-DF e e-SIC. 

Ação:  Concientizar a população sobre as competências da SEMA como órgão gestor 

do Meio Ambiente, por meio  divulagação nos canais oficiais da importância do 

desenvolvimento sustentável. 

Indicador:  Quantidade de manifestações recebidas durante o trimentre e respondidas 

pelos setores responsáveis. 

Responsável: Equipe ouvidoria/ ASCOM 

Recursos: Canais de comunicação interna, como, por exemplo, a intranet e e-

mail 

institucional, etc.. 

Previsão de início e termino: Setembro a Dezembro de 2021  
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7. METAS DE DESEMPENHO DA OUVIDORIA GERAL  PARA 2021 
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8. PROJETOS PROGRAMADOS PARA 2021: 

• Conheça o que a SEMA faz por Brasília – Mostrar a importância do papel da 

Secretaria junto a população, com publicidade e divulgação das  ações que vem sendo 

realizadas no sentido de preservar e cuidar do Meio Ambiente, de maneira sustentável. 

 

 

-Responsável: Equipe ouvidoria 

 

 

-Previsão de início e término: Setembro  a Dezembro de 2021   

 

 

 


