
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadão, 

conheça a 

Ouvidoria  

da SEMOB  

INFORMAÇÕES: 

 
156 - Opção 4 

ELOGIOS, RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS E 
SUGESTÕES 
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Sede SEMOB – Anexo Palácio do Buriti - 
15º Andar – Sala 1505   
Segunda a sexta, das 9h às 12h e 14h ás 

17h. 

 

 

I 

Carta 

  

de 

SERVIÇOS 

ao  CIDADÃO 

Secretaria de transporte 

e Mobilidade 

http://www.ouvidoria.df.gov.br/


A Carta de Serviços ao Cidadão da 
SEMOB – Secretaria de Transporte e Mobilidade, 
foi planejada pela Ouvidoria e elaborada em 
conjunto com as diretorias, coordenações e 
gerências. O objetivo do documento é informar e 
tornar acessível à população os serviços 
prestados pela SEMOB. 

O QUE É A OUVIDORIA 
• A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o 
cidadão e o governo que promove a participação 
popular, a transparência e a eficiência na 
prestação dos serviços públicos. Neste espaço, a 
participação do cidadão se dá por meio da 
apresentação de reclamações, sugestões, 
elogios, informações e denúncias. 

TIPOS DE MANIFESTAÇÕES 

RECLAMAÇÃO: Queixa ou crítica ao 
serviço prestado, à ação ou à omissão da 
administração e/ou do servidor público. 

DENÚNCIA: Comunicação de 
irregularidades ocorridas no âmbito da 
administração pública relacionadas ao 
exercício negligente ou abusivo de 
servidores ou prestadores de serviço 
público, como prática de infrações 
disciplinares, de atos de corrupção e de 
improbidade administrativa. 

ELOGIO: Manifestação de 
reconhecimento ou satisfação em 
relação ao atendimento e/ou ao serviço 
público prestado. 

SUGESTÃO: Apresentação de ideia ou 
proposta para o aprimoramento dos 
serviços prestados pela administração 
pública distrital, ainda que associada a 
uma reclamação específica. 

INFOMAÇÃO: Solicitação de dados 
sobre serviços e procedimentos da 
administração pública, como horários de 
funcionamento, endereços e números de  
Telefone. 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

• Site -  www.ouvidoria.df.gov.br   
Você pode registrar e acompanhar suas 
manifestações via internet. Basta ter a senha de 
acesso ao sistema, recebida no ato do registro da 
manifestação, e número do protocolo em mãos. 

• Telefone – 162. Central de atendimento do 
GDF, ligação gratuita de telefone fixo e celular. 

• Presencial   

Sede da SEMOB  

End.: Anexo Palácio do Buriti - 15º Andar – 
Sala 1505   
Atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 12h 

e 14h ás 17h. 

PARA REGISTRAR MANIFESTAÇÃO  

• Você precisará se cadastrar e informar o 
CPF e o e-mail para acompanhamento via internet. 
Também serão pedidas algumas informações 
complementares, como Identidade, Endereço e 
Renda. 

• No caso de Denúncias ou Reclamações 
anônimas, para evitar que a ouvidoria seja 
utilizada de forma indevida e resguardar a 
segurança da informação do demandante, não 
será possível o acompanhamento. 

ETAPAS DO SERVIÇO 

• 1º - Cadastro Pessoal (apenas uma única vez, 
funciona como uma conta de e-mail) 

• 2º - Registro  

• 3º - Encaminhamento ao órgão ou entidade 
responsável  

• 4º - Análise da demanda 

• 5º - Registro da resposta ao cidadão 

• 6º - Pesquisa de satisfação 

PRAZOS PARA RESPOSTA 

• POSIÇÃO INICIAL 
10 dias a contar da data do registro 

• RESPOSTA FINAL 

20 dias a contar da data do registro  

• Exclusivamente para denúncias, poderá haver 
prorrogação de mais 20 dias (a contar da data 
do registro). 

PARA O REGISTRO DE UMA MANIFESTAÇÃO: 

ITEM INFORMAR 

Cartão Estudantil 

• Nome do Estudante 
• C.P.F 
• Nº do cartão 

Cartão Vale Transporte 

• Nome do Trabalhador 
• C.P.F 
• Nº do Cartão 

Cartão Cidadão 

• Nome do Trabalhador 
• C.P.F 
• Nº do Cartão 

Cartão PCD 

• Nome do Trabalhador 
• C.P.F 
• Nº do Cartão 

Integração 
• Empresa                                 
• Nº da Linha 

Postos SBA 
• Qual o posto 
• O que 

Mau Atendimento do servidor 

• Nome do servidor 
• Posto de atendimento 
• Matricula 

Criação de Linha 

• Origem 
• Destino 
• Horário 

Solicitação de Horário 

• Horário sugerido 
• Linha 
• Empresa 

Mudança de Itinerário 
• Itinerário sugerido 
• Linha 
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