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2 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

 DETALHAMENTO POR TIPOLOGIA 

 

Tipologia Quantidade 

Total 

 

A Solicitação e Reclamação são os tipos de 

manifestação mais utilizadas pelos 

Cidadãos(ãs) e dentre os assuntos mais 

demandados, destacamos os Serviços de “Tapa 

Buraco” sérvio este que consiste em corrigir a 

pavimentação das vias urbanas para evitar que os 

buracos retornem, principalmente, no período de 

chuvas. Este Serviço é realizado em uma ação 

conjunta que envolve esta Administração 

Regional e a Companhia Urbanizadora da 

Nova Capital do Brasil - NOVACAP, Órgão 

este responsável pela manutenção das vias 

públicas em todo o Distrito Federal, que 

fornece, entre outros, a massa asfáltica 

(misturas asfálticas) produzidas por Usina 

própria as quais são aplicadas nas diversas 

imperfeições (buracos, quebra-molas, bocas-

de-lobo, etc.) encontradas nas vias públicas 

desta Região Administrativa. Este serviço 

poderá ou não, ocorrer dentro do prazo 

estabelecido. 

 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE - 2018 

 
 

Solicitação 

Reclamação 

Elogio 

Denuncia 

Informação 

Total  

 

 

 

TOTAL ACUMULADO DE 
SETEMBRO/16 À MARÇO/18 

 
 

Solicitação 

Reclamação 

Elogio 

Denuncia 

Informação 

Total Acumulado 
 

 

 

 

 

 

8 

3 

- 

- 

1 

12 

 

 

 

 

 
 

 

42 

31 

3 

2 

1 

79 
 

 

 

 Reclamação  Solicitação  Elogio  Denúncia  Informação  

 

 

Tipologia Percentual % 

 

 

 Reclamação 53%       

 Solicitação 40%       

 Elogio 4%       

 Denúncia 2%       

 Informação 1%       
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3 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

 

 

Serviços de Tapa-Buracos 
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4 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

 

 

 

1 Relatório das Manifestações Encerradas por Classificação X 

Quantidade e Situação de Encerramento 

 
Abertura Classificação Denúncia Reclamação Solicitação Elogio Total 

Ano Mês Situação Atual Manifestações Manifestações Manifestações Manifestações Manifestações 

 

 

 

 

 

2016 

 

9 

Respondida  3   3 

Não Resolvida   1  1 

Resolvida   1  1 

Total  3 2  5 

10 Respondida   2  2 

Total    2  2 

11 Respondida 1 3 1  5 

Não Resolvida   1  1 

Total 1 3 2  6 

12 Respondida 1 3 1  5 

Total  1 3 1  5 

Total ....................................... 2 9 7 0 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

01 Respondida  2 4  6 

Total  2 4  6 

02 Respondida   1  1 

Não Resolvida   1  1 

Total   2  2 

03 Respondida  1 3  4 

Total   1 3  4 

04 Respondida  2  1 3 

Total   2  1 3 

05 Respondida  1 2  3 

Total   1 2  3 

06 Respondida  2   2 

Não Resolvida   1  1 

Resolvida   1  1 

Total  2 2  4 

07 Respondida  2 2  4 

Não Resolvida  1   1 

Total  3 2  5 

08 Respondida   3  3 

Não Resolvida  1 2  3 

Resolvida    1 1 

Total  1 6  7 

09 Respondida  2   2 

Não Resolvida  1   1 

Total  3   3 

10 Respondida  2 2 2 6 

Total   2 2 2 6 

11 Respondida  1   1 

Total   1   1 

 

12 

Respondida   3  3 

Não resolvida   1  1 

Resolvida   1   1 

 Total   1 4  5 
Total     19 27 3 49 
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5 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

 

       

       

 
Abertura Classificação Denúncia Reclamação Solicitação Informação  Elogio Total 

Ano Mês Situação Atual Manifestações Manifestações Manifestações Manifestações Manifestações Manifestações 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

01 Respondida   1 1  2 

Não Resolvida   2   2 

 Total   3 1  4 

02 Respondida  2    2 

Total  2    2 

03 Respondida  1 4   5 

Não Resolvida   1   1 

 Subtotal  1 5   6 

Total   3 8 1  12 

Total Acumulado 2 31 42 1 3 79 

Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  

 

 

2  Relatório dos Assuntos X Classificação 

Acumulado Total 

  
   

 Órgão: Centralizador: Administração Regional do Riacho Fundo II 

 E-mail Subscrição: 

ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com 
Assunto Classificação Solicitação Reclamação Informação Elogio Denúncia Total 

Métrica Total de 

Manifestações 

Total de 

Manifestações 

Total de 

Manifestações 

Total de 

Manifestações 

Total de 

Manifestações 

Total de 

Manifestações 

Tapa buraco - manutenção de vias públicas 18 2      20 

Coleta de entulho disposto irregularmente  7 2      9 

Atendimento ao cidadão em órgão/entidade 

pública do DF 

  3  1   4 

Servidor Público   1  1 1 3 

Fiscalização em Templo religioso 1 1      2 

Operação tapa buraco em estradas/rodovias 1 1      2 

Manutenção em estradas/rodovias   2      2 

Quebra-molas  1 2      3 

Falha em procedimento do órgão/entidade 

pública 

  2      2 

Funcionamento de órgão público   2      2 

Pavimentação urbana - asfalto   2      2 

Recuperação de calçadas 3        3 

Coleta de Entulho Simples 2        2 

Quantidade de servidores no órgão/entidade 

pública 

  1      1 

Licença de Funcionamento 1        1 

Licença de Obras 1        1 

       

Consulta prévia   1      1 

Fiscalização em Entulho/resíduo em área 

pública 

1        1 
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6 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

Cobrança de serviços   1      1 

Governador de Brasília      1   1 

Programas e projetos de governo   1      1 

Serviço prestado por órgão/entidade pública   1      1 

Remanejamento de poste de iluminação 

pública 

  1      1 

Bloqueio de cartão do SBA 1        1 

Construção de estacionamento público    1    1 2 

Atendimento na Rede de Ouvidorias do DF   1      1 

Regularização de escritura habitacional   1      1 

Recolhimento de galhos e troncos de árvores 1        1 

Comunicação de órgão/entidade pública com 

o cidadão 

1        1 

Serviços prestados por empresas 

conveniadas ao GDF 

  1      1 

Manutenção em estradas/rodovias rurais 1        1 

Licença para bancas e feiras 1     1 

Fiscalização em Acessibilidade  1    1 

Construção de calçadas e/ou meio fio 1     1 

Licença de reforma   1   1 

Total 42 31  1 3 62 

 
Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  

 

 

3 Relatório dos Assuntos X Classificação (por mês) 

 

 

3.1. Relatório dos Assuntos X Classificação (por mês) 

Classificação: Denúncia 
 

Órgão: Centralizador: Administração Regional do Riacho Fundo II 

E-mail Subscrição: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com  
     

Ano Abertura Mês Abertura Assunto Total de 

Manifestações 

% 

2016 11 Construção de estacionamento público 1 50,00% 

Total 1 50,00% 

12 Servidor Público 1 50,00% 

Total 1 50,00% 

Total   2 100,00% 

Total     2 100,00% 
     

Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  
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7 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

3.2. Relatório dos Assuntos X Classificação (por mês) 

Classificação: Reclamação  

Órgão Centralizador: Administração Regional do Riacho Fundo II 

E-mail Subscrição: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com  
     

Ano Abertura Mês Abertura Assunto Total de Manifestações % 

2016 9 Quebra-molas 1 3,23% 

Funcionamento de órgão público 1 3,23% 

Serviços prestados por empresas conveniadas ao 

GDF 

1 3,23% 

Total 3 9,68% 

11 Serviço prestado por órgão/entidade pública 1 3,23% 

Remanejamento de poste de iluminação pública 1 3,23% 

Servidor Público 1 3,23% 

Total 3 9,68% 

12 Cobrança de serviços 1 3,23% 

Operação tapa buraco em estradas/rodovias 1 3,23% 

Atendimento ao cidadão em órgão/entidade pública 

do DF 

1 3,23% 

Total 3 9,68% 

Total   9 29,03% 

2017 1 Atendimento na Rede de Ouvidorias do DF 1 3,23% 

Funcionamento de órgão público 1 3,23% 

Total 2 6,45% 

3 Coleta de entulho disposto irregularmente  1 3,23% 

Total 1 3,23% 

4 Regularização de escritura habitacional 1 3,23% 

Tapa buraco - manutenção de vias públicas 1 3,23% 

Total 2 6,45% 

5 Fiscalização em Templo religioso 1 3,23% 

Total 1 3,23% 

6 Programas e projetos de governo 1 3,23% 

Pavimentação urbana - asfalto 1 3,23% 

Total 2 6,45% 

7 Manutenção em estradas/rodovias 2 6,45% 

Consulta prévia 1 3,23% 

Total 3 9,68% 
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8 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

8 Tapa buraco - manutenção de vias públicas 1 3,23% 

Total 1 3,23% 

9 Falha em procedimento do órgão/entidade pública 2 6,45% 

Pavimentação urbana - asfalto 1 3,23% 

Total 3 9,68% 

10 Quantidade de servidores no órgão/entidade pública 1 3,23% 

Quebra-molas 1 3,23% 

Total 2 6,45% 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Atendimento ao cidadão em órgão/entidade pública 

do DF 

1 3,23% 

Construção de estacionamento público 1 3,23% 

Total 1 3,23% 

Total   18 61,29% 

2018 2 Fiscalização em acessibilidade 1 3,23% 

Coleta de entulho disposto irregularmente 1 3,23% 

Total  2 6,45% 

3 Atendimento ao cidadão em órgão/entidade 

pública do DF 

1 3,23 

Total 1 3,23% 

Total  3 9,68% 

Total     31 100,00% 

 

Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  

 

3.3 - Relatório dos Assuntos X Classificação (por mês) 

Classificação: Solicitação 
 

Órgão Centralizador: Administração Regional do Riacho Fundo II 

E-mail Subscrição: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com  

     

Ano Abertura Mês 

Abertura 

Assunto Total de Manifestações % 

2016 9 Bloqueio de cartão do SBA 1 2,38% 

Tapa buraco - manutenção de vias públicas 1 2.38% 

Total 2 4,76% 

10 Recuperação de calçadas 1 2.38% 



 

                

______________________________________________________________________ 
 

Fonte: Sistemas Sigo / DF 

 

9 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

Tapa buraco - manutenção de vias públicas 1 2.38% 

Total 2 4,76% 

11 Tapa buraco - manutenção de vias públicas 2 4,76% 

Total 2 4,76% 

12 Comunicação de órgão/entidade pública com o cidadão 1 2,38% 

Total 1 2,38% 

Total   7 16,67% 

2017 1 Tapa buraco - manutenção de vias públicas 2 4,76% 

Fiscalização em Templo religioso 1 2,38% 

Coleta de Entulho Simples 1 2,38% 

Total 4 9,52% 

2 Tapa buraco - manutenção de vias públicas 2 4,76% 

Total 2 4,76% 

3 Fiscalização em Entulho/resíduo em área pública 1 2,38% 

Operação tapa buraco em estradas/rodovias 1 2,38% 

Coleta de entulho disposto irregularmente  1 2,38% 

Total 3 7,14% 

5 Recolhimento de galhos e troncos de árvores 1 2,38% 

Tapa buraco - manutenção de vias públicas 1 2,38% 

Total 2 4,76% 

6 Tapa buraco - manutenção de vias públicas 1 2,38% 

Manutenção em estradas/rodovias rurais 1 2,38% 

Total 2 4,76% 

7 Tapa buraco - manutenção de vias públicas 1 2,38% 

Coleta de entulho disposto irregularmente  1 2,38% 

Total 2 4,76% 

8 Tapa buraco - manutenção de vias públicas 3 7,14% 

Licença de Funcionamento 1 2,38% 

Recuperação de calçadas 1 2,38% 

Coleta de entulho disposto irregularmente  1 2,38% 

Total 6 14,29% 

10 Licença de Obras 1 2,38% 

Coleta de Entulho Simples 1 2,38% 

Total 2 4,76% 

12 Tapa buraco - manutenção de vias públicas 2 4,76% 

Construção de calçadas e/ou meio fio 1 2,38% 

Coleta de entulho disposto irregularmente 1 2,38% 

Total 4 9,52% 

Total   27 64,29% 

2018 1 Coleta de entulho disposto irregularmente 2 4,76% 

 Tapa buraco - manutenção de vias públicas 1 2,38% 

 Total  3 7,14% 

3 Licença para bancas de feira 1 2,38% 

 Quebra-molas 1 2,38% 

 Recuperação de calçadas 1 2,38% 

 Tapa buraco manutenção de vias públicas 1 2,38% 

  Coleta de entulho disposto irregularmente 1 2,38% 
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10 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

  Total  5 11,90% 

 Total   8 19,05% 

Total  
  

42 100,00% 

Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  

 

 

3.4 -  Relatório dos Assuntos X Classificação (por mês) 

Classificação: Elogio 
 

Órgão Centralizador: Administração Regional do Riacho Fundo II 

E-mail Subscrição: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com  
     

Ano 

Abertura 

Mês 

Abertura 

Assunto Total de Manifestações % 

2017 4 Governador 

de Brasília 

1 33,33% 

Total 1 33,33% 

10 Atendimento 

ao cidadão em 

órgão/entidade 

pública do DF 

1 33,33% 

Servidor 

Público 

1 33,33% 

Total 2 66,67% 

Total   3 100,00% 

Total     3 100,00% 

 

Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  

 

 

3.5 -  Relatório dos Assuntos X Classificação (por mês) 

Classificação: Informação 
 

Órgão Centralizador: Administração Regional do Riacho Fundo II 

E-mail Subscrição: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com  
     

Ano 

Abertura 

Mês 

Abertura 

Assunto Total de Manifestações % 

 

 

 

2018 

1 Licença de 

Reforma 

1 100,00% 

Total 1 100,00% 

Total  1 100,00% 

Total     1 100,00% 
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11 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  

 

5 Relatório de Resolutividade 

 

  

Órgão Centralizador: Administração Riacho Fundo II 

E-mail Subscrição: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com        

Métrica Manifestações Manifestações Manifestações Resolutividade Resolutividade Resolutividade 

Situação 

Atual 

Total Reclamação Solicitação Total Reclamação Solicitação 

Não 

Resolvida 

14 4 10 77,78% 80,00% 76,92% 

Resolvida 4 1  3 22,22% 20,00%  23,08% 

Total 18 5 13 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

6 Relatório de Resolutividade 
 

Órgão Centralizador: Administração Riacho Fundo II 

E-mail Subscrição: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com 

 
Período: Setembro a Dezembro de 2016. 

Ano Abertura 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Mês Abertura 9 9 10 10 11 11 12 12 Total Total 

Tipo Entrada Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % 

TELEFONE 2 40,00% 2 100,00% 3 50,00% 4 80,00% 11 61,11% 

INTERNET 2 40,00%     3 50,00% 1 20,00% 6 37,50% 

PRESENCIAL 1 20,00%             1 20,00% 

Total 5 100,00% 2 100,00% 6 100,00% 5 100,00% 18 100,00% 

Período: Janeiro a Junho de 2017. 
Ano Abertura 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

Mês Abertura 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

Tipo Entrada Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % 

TELEFONE 5 83,33% 2 100,00% 4 100,00% 2 66,67% 2 66,67% 2 50,00% 

INTERNET 1 16,67%                 2 50,00% 

PRESENCIAL             1 33,33% 1 33,33%     

Total 6 100,00% 2 100,00% 4 100,00% 3 100,00% 3 100,00% 4 100,00% 

 

            

Período: Julho a Dezembro de 2017. 
Ano Abertura 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

Mês Abertura 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 Total Total 

Tipo Entrada Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % 

TELEFONE 2 40,00% 6 85,71%     6 100,00% 1 100,00% 1 20,00% 33 71,74% 

INTERNET 3 60,00% 1 14,29% 1 33,33%         3 60,00% 11 36,67% 

PRESENCIAL         2 66,67%         1 20,00% 5 35,71% 
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12 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

Total 5 100,00% 7 100,00% 3 100,00% 6 100,00% 1 100,00% 5 100,00% 49 100,00% 

Período: Janeiro a Março de 2018. 
Ano Abertura 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Total Total 

Mês Abertura 1 1 2 2 3 3 Total Total     

Tipo Entrada Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % Manifestações % 

TELEFONE 1 25,00% 2 100,00% 4 66,67% 7 58,33% 51 67,11% 

INTERNET 3 75,00%     2 33,33% 5 50,00% 22 39,29% 

PRESENCIAL                 6 31,58% 

Total 4 100,00% 2 100,00% 6 100,00% 12 100,00% 79 100,00% 

 

          

 

7 Relatório da Pesquisa de Satisfação - Manifestações 

RESOLVIDAS 

 

Órgão Centralizador: Administração Regional do Riacho Fundo II 

E-mail Subscrição: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com 
 

Local Atual Classificação Protocolo Ano 

Abertura 

Assunto Data 

Abertura 

Relato Data 

Resposta 

Resposta da Manifestação Questão Resposta 

Questão 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração 

Regional do 

Riacho Fundo 

II - RA XXI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitação 

11402 2016 Coleta de 
entulho 

disposto 

irregular
mente  

28/09/2016 Buracos no Balão, 
Tão estourando 

muitos pneus 

21/10/2016 Prezado Senhor Alan Pereira, Em 
atenção à sua MANIFESTAÇÃO, 

informamos que o assunto em questão 

foi tratado por uma Unidade desta RA 
que aguarda o conserto da Máquina 

Compactadora para o reinício da 

operação tapa buraco em toda a Cidade 

do Riacho Fundo II. 
Estamos trabalhando com o máximo de 

empenho para atendermos a sua 

manifestação o mais breve possível. 

Sendo assim, estaremos inteiramente à 
sua disposição para o registro de novas 

Manifestações através da Central de 

Atendimento 162 ou pelo site 

www.ouvidoria.df.gov.br e o 
atendimento presencial na Ouvidoria 

desta RAXXI. 

Agradecemos sua participação. Assim 

poderemos juntos melhorar os serviços 
públicos prestados.  

Atenciosamente. 

Ouvidoria / Administração Regional do 

Riacho Fundo II - RAXXI 

Comen
te 

sobre o 

que te 
agrado

u e o 

que 

não te 
agrado

u 

As respostas 

demoram muito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Administração 

Regional do 

Riacho Fundo 

II - RA XXI 

Solicitação 102753 2017 

Coleta de 

entulho 

disposto 

irregular
mente  

22/08/2017 

Solicita a coleta de 

entulho e lixo 

disposto 
irregularmente na 

Granja Modelo 2 

próximos as bacias 

de contenção do 
Riacho Fundo 02. 

Informa que no 

local citado está 

cheio de entulho e 
lixo,os quais no 

período das 

chuvas podem ser 

arrastados, 
trazendo risco de 

contaminação ao 

córrego do Riacho 

fundo e ao 
lago,fatos que 

causa transtornos. 

Aguarda 

providências 
urgentes 

04/09/2017 

Prezada Senhora MARILDA 

APARECIDA ALVES, Reportamos-

nos a sua MANIFESTAÇÃO / 

PROTOCOLO nº So - 102753/2017, 
para informar que o assunto em 

questão foi tratado por uma Unidade 

desta RA que informou a seguinte 

providência: Informamos que esta 
demanda já foi incluída no cronograma 

de retirada entulhos e que em breve a 

demanda pleiteada será contemplada. 

(Resposta realizada por meio do 
Memorando n. 099/2017 - 

DIROB/COLOM/RAXXI de 

04/09/2017). Agradecemos a sua 

participação e nos colocamos a 
disposição para novas Manifestações 

através da Central de Atendimento 162 

ou pelo site www.ouvidoria.df.gov.br 

ou ainda por atendimento presencial na 
Ouvidoria desta RAXXI, localizada a 

QN 07A, Conjunto 6, Lotes ns. 01/02 - 

Área Especial - Riacho Fundo II / 

DF. Atenciosamente, OUVIDORIA 
Administração Regional do Riacho 

Fundo II 

Comen

te 

sobre o 

que te 
agrado

u e o 

que 

não te 
agrado

u 

Tudo fluiu bem 

Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  
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13 Relatório das Manifestações Abertas na RA com 

Encerramento em Local Diverso 

 

Unidade Situação: Administração Regional do Riacho Fundo II - RA XXI 

E-mail Subscrição - Unidade His: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com 

Número de 
Protocolo 

Ano 
Abertura 

Classificac
ao 

Data 
Abertura 

Atendente 
(Registro) 

Situacao 
Atual 

Local Atual Assunto Relato Resposta da Manifestação Total 

2727 2018 Denúnci
a 

08/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
bares, 
lanchonete e 
restaurante 

Cidadão Denuncia a existência de um Bar de 
nome "GERAÇÃO BAR", localizado na QC - 04, 
Conjunto 24, Lote n. 9 na Cidade do Riacho Fundo 
II, que está localizado em uma área residencial, 
constituído de um Prédio de de três andares 
incluindo o andar térreo, composto de um total 
de oito apartamentos nos andares 2 e 3, onde 
deste total seis apartamento são habitados, 
ocorre que o referido Bar, realiza quinzenalmente 
um evento (Forró) com musicas ao vivo em alto 
volume que se inicia as 22:00hs horas e se encerra 
as 3:00hs da manhã, este evento acontece aos 
sábados e funciona no local há aproximadamente 
15(quinze) meses, ocorrendo também a 
realização de "Bingos" no local que se inicia as 
20:00hs e se encerra as 02:00hs da manhã, relata 
que já tentou um diálogo com o referido 
proprietário e não teve êxito, relata que já 
presenciou o acesso de várias crianças no local. 
Solicita providências dos Órgãos de fiscalização no 
sentido de apurar se o referido estabelecimento 
possui alvará de funcionamento. Solicita ainda 
que seja enviada uma Equipe de fiscalização para 
apurar este barulho que tanto incomoda os 
moradores do referido Prédio e os demais 
moradores nos arredores. PEDE PROVIDENCIAS 
COM URGÊNCIA. 

Prezado (a) Cidadão(ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de nº 
002727/2018 . Conforme despacho do 
Coordenador da área, a demanda foi 
encaminhada para a EQUIPE NOTURNA 
desta Agefis para ser inserida no 
Cronograma de Ações Fiscais.  Dessa 
forma, encerramos sua manifestação 
no sistema OUV-DF sendo prorrogada 
por mais 15  ( quinze ) dias no sistema 
da Agefis, para que se possa atender a 
contento. Sugerimos que para fins de 
consulta seja contactada esta Agência 
de Fiscalização através do número 
3961-5126. Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade. 
Atenciosamente. Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

5967 2018 Denúnci
a 

15/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Obra em 
situação de 
risco 

Cidadão DENUNCIA a existência de uma obra  em 
fase de construção no 2º piso localizada na QS - 8, 
Conjunto 1, Casa 26 na Cidade do Riacho Fundo II 
- Distrito Federal, ocorre que a referida obra, não 
tem nenhuma placa com a informação do 
Responsável Técnico - RT, relata que a mesma 
está oferecendo um risco muito grande aos 
moradores vizinhos, situação iminente de 
desabamento fato este que poderá trazer um 
risco enorme a vida dos moradores vizinhos, Pede 
que os Órgãos de Fiscalização: AGEFIS, DEFESA 
CIVIL e  a ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CIDADE 
envie uma equipe ao local para averiguação. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
005967/2018. Conforme despacho do 
(a) Auditor (a) Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Informamos que em vistoria, foi 
lavrado o Auto de Notificação D-
048190-OEU no dia  31/01/2018   ”. 
Dessa forma, encerramos sua 
manifestação. Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade. 

1 

7067 2018 Denúnci
a 

17/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Não 
Resolvida 

Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Obra em 
situação de 
risco 

Cidadão DENUNCIA a existência de uma obra 
localizada na QS - 08, Conjunto 1, Casa 26 situada 
na Cidade do Riacho Fundo II / Distrito Federal, 
que vem causando medo aos moradores vizinhos, 
pois a referida obra não oferece nenhuma 
segurança aos mesmos, relata que esta obra se 
iniciou em meados de 2017, relata que há um 
risco iminente de desabamento, visto que a sua 
proprietária não se preocupou com os requisitos 
mínimos para uma infraestrutura que ofereça 
uma certa segurança das pessoas, relata os 
constantes transtornos a si, pois são frequentes 
os restos de obra que caem no seu lote e que por 
ser uma obra irregular já ocorreram infiltrações 
na parede da sua casa. Pede providências dos 
Órgãos de Fiscalização com URGÊNCIA: AGEFIS e 
DEFESA CIVIL. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
007067/2018. Conforme despacho do 
(a) Auditor (a) Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Informamos que em vistoria, foi 
lavrado o Auto de Notificação D-
048190-OEU no dia 31/01/2018 ”. 
Dessa forma, encerramos sua 
manifestação. Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade. 

1 

8172 2016 Reclama
ção 

20/09/2016 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Administração 
Riacho Fundo II - 
RA XXI 

Quebra-molas Morador relata que na sua rua não tem quebra-
molas, motorista sempre em alta velocidade e 
põe em risco a vida dos moradores, relata que no  
último fim de semana, mais precisamente no dia 
17/09/2016, houve um atropelamento no sua rua 
em que envolveu uma criança com faixa etária de 
aproximadamente de 12 anos e que na casa 17 de 
mesma rua em meados de 2014 um veículo 
adentrou o portão da referida, sendo contido por 
um carro que estava dentro da garagem. 

A MANIFESTAÇÃO foi encerrada nesta 
data mediante resposta formulada por 
meio do Memorando nº 065/2016 de 
19/10/2016 com a seguinte providência 
adotada pela Diretoria de Obra - 
DIROB/COLOM/RAXXI: feito vistoria e 
confirmada a necessidade de  
implantação de ondulação transversal 
no local; providências em andamento. 
Atenciosamente, 
Ouvidoria 
Administração Regional do Riacho 
Fundo II 

1 

8313 2018 Reclama
ção 

19/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Mobiliário 
Urbano 

Cidadã reclama que o proprietário da casa 
localizada à Quadra - QC 04, Conjunto 9, Casa 4 na 
Cidade do Riacho Fundo II / Distrito Federal  
instalou uma Caixa D'agua na divisa com o seu 
lote e que quando a caixa d'agua enche ocorre o 
transbordamento da água em direção ao seu  lote 
provocando o alagamento e consequentemente 
muito transtorno, relata que esta situação vem 
ocorrendo há aproximadamente 6(seis) meses. 
Reclama também que aos fins de semana 
(sábado, domingo e feriados)  um morador instala 
no local uma Tenda onde são comercializados 
frangos assados, que funciona no horário entre as 
08:00hs até as 16:00hs, relata que este morador 
arrancou a grama existente no local e que ao final 
de cada expediente Ele não faz a limpeza no local 
que fica bem próximo ao Restaurante da Tia Jane 
e próximo a parada de ônibus que fica na QC - 04 
e em frente ao Supermercado Super Bom. Pede 

Prezado cidadão, solicitamos sejam 
feitas as reclamações em separado, 
para que possamos atendê-lo. 
Informamos que esta AGEFIS fiscaliza 
por setores com a designação de 
auditores fiscais, sendo portanto 
necessário a informação pontual da 
irregularidade. Atenciosamente, 
Ouvidoria da AGEFIS. 

1 
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providência dos Órgãos de Fiscalização com 
Urgência. 

8431 2016 Reclama
ção 

21/09/2016 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Licença 
eventual (uso 
do espaço 
público por 
período 
limitado) 

Cidadão relata que tem um depósito de areia nos 
fundos da sua residencia, que está incomodando 
com muita sujeira e que tem uma criança em casa 
com idade de 2 meses e que a poeira provocada 
por essa areia tem causado muitos transtornos ao 
mesmo. Solicita providencias da Administração 
Regional sobre, inclusive, se a empresa 
proprietária deste deposito tem autorização para 
utilizar a área publica. 

Prezado Sr. Irlan, encerramos esta 
demanda por não possuir os dados 
essenciais de endereçamento. 
Atenciosamente, Ouvidoria da Agefis. 

1 

9246 2016 Reclama
ção 

22/09/2016 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização de 
obra privada 

Morador relata que  ao lado de sua residencia, 
mais precisamente na casa 18, há uma construção 
que está incomodando, relata que o proprietário 
desta casa, fez a cobertura da casa com caimento 
de água direcionado para sua casa, que a água 
está atingindo no momento o muro da sua casa e 
que provavelmente com a chegada da chuva 
poderá vir atingir também o interior da sua casa, 
solicita providências da Administração Regional. 

Prezado Cidadão, 
Recebemos nesta Ouvidoria sua 
demanda nº 9246/2016. A respeito 
informamos que conforme despacho 
do Auditor Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: 
“Informamos que em vistoria ao local, 
foi constatado que os lotes 18 e 27 não 
fazem divisa, sendo portanto 
impossível  o caimento da água estar 
direcionado para a sua casa. 
Informamos ainda que em diligência ao 
lote 27, conversamos com o inquilino 
Diego, que desconhece o problema. ” 
Dessa forma, encerramos sua 
manifestação por ser inviável. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade.  
Atenciosamente, Ouvidoria AGEFIS. 

1 

10508 2018 Reclama
ção 

24/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização de 
obra privada 

Cidadão RECLAMA da existência de uma obra em 
andamento no Condomínio nº 16 do Parque do 
Riacho situado a QC - 3, Conjunto 8, que se iniciou 
há aproximadamente 30 (trina) dias, relata que a 
Sindica do Condomínio iniciou uma obra na 
escada e no andar térreo onde estão instalando 
piso cerâmico, ocorre que na obra da escada a 
Administração do Condomínio não adotou 
nenhuma medida de segurança, pois o corre-mão 
da escada está provisoriamente desativado e o 
risco de acidentes no local é grande, 
principalmente às crianças, relata por fim, que 
não há placa da obra no local e tão pouco foi 
emitido Alvará de Construção. Solicita fiscalização 
dos órgãos competentes com Urgência. 

Informamos que a demanda se 
encontra inviável por não possuir o 
endereçamento correto e por ser 
anônima, torna-se impossível solicitar 
complementação. Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

11259 2018 Denúnci
a 

25/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Cercamento 
em área 
pública 
comercial 

Denuncia o cercamento de área pública localizado 
na QS - 16, Conjunto 5A, (de frente para a 
chácara), relata tratar-se de uma área verde e que 
já começaram a chegar no local portas e janelas, 
relata que o cercamento desta área se iniciou há 
uma semana. Pede providências dos Órgãos de 
Fiscalização com urgência. 

Informamos que a demanda se 
encontra inviável por não possuir o 
endereçamento correto e por ser 
anônima, torna-se impossível solicitar 
complementação. Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

11370 2018 Denúnci
a 

25/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Cercamento de 
área pública  

Denuncia o cercamento de área pública localizado 
na QS - 16, em frente ao Conjunto 5A e próximo a 
chácara na Cidade do Riacho Fundo II / DF, relata  
que há 05(cinco) dias os invasores iniciaram a 
construção de um barraco de madeirite e que foi 
feito também um cercamento desta área com 
arame farpado. Pede providências dos Órgãos de 
Fiscalização com urgência. 

Prezado (a) Cidadão (ã), encerramos 
esta demanda que se encontra inviável, 
por não possuir o endereçamento 
completo e, por ser anônima, torna-se 
impossível solicitar complementação. 
Atenciosamente, ouvidoria da AGEFIS. 

1 

12104 2018 Denúnci
a 

29/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Invasão de 
Área Pública 

DENUNCIA a invasão de área publica localizada na 
QS - 18, Conjunto 5A, (em frente a uma chácara), 
relata que esta invasão se iniciou ha 02(dois) dias, 
já foi feito no local um cercamento em arame 
farpado, em lotes fracionados, solicita com 
urgência a intervenção dos órgãos de fiscalização 
do Governo do Distrito Federal. 

Prezado (a) Cidadão (ã), encerramos 
esta demanda que se encontra inviável, 
por não possuir o endereçamento 
completo e, por ser anônima, torna-se 
impossível solicitar complementação. 
Atenciosamente, ouvidoria da AGEFIS. 

1 

12138 2018 Denúnci
a 

29/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Invasão de 
Área Pública 

DENUNCIA a invasão de uma área publica 
localizada na QS - 18, Conjunto 5A(em frente ao 
conjunto 5A e uma Chácara de produção de café) 
relata que esta invasão se iniciou hà 15(quinze) 
dias, estão fracionando os lotes com cercamento 
de arame, já existe uma construção em madeirite  
e que já encontra no local alguns materiais de 
construção, relata que existe um numero de 
pessoas neste invasão que pode chegar ao total 
de 15(quinze) pessoas, Solicita uma intervenção 
com urgência dos órgãos de fiscalização. 

Prezado Cidadão, pedimos desculpas 
pelo atraso na resposta da presente 
demanda, informando que se tornou 
inviável a efetivação de ações  fiscais  
para este endereço no prazo de 20 ( 
vinte) dias,  devido ao grande número 
de ouvidorias e de 
programações/operações fiscais 
somado ao reduzido número de 
Auditores e Inspetores Fiscais atuantes 
na Agefis.  Será finalizada no sistema 
OUV-DF sendo prorrogado por mais 15 
dias no sistema da Agefis, para que se 
possa atender  a contento. Sugerimos 
que para fins de consulta  seja 
contactada esta Agência de Fiscalização 
através do número 3961-5126.  
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. Atenciosamente. 
Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

12210 2018 Denúnci
a 

29/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Invasão de 
Área Pública 

DENUNCIA uma invasão de área  publica 
localizada entre as Quadras QS - 14, 16 e 18, 
proximo aos conjuntos  5A e 7A, relata que tal 
invasão se iniciou  há 10 dias, já foram construídas 
casas de madeira, descarte de entulho, há no 

Prezado Cidadão, informamos que a 
presente demanda  será finalizada e 
continuada através da demanda 
01199/2018. Atenciosamente, 
Ouvidoria da Agefis. 

1 



 

                

______________________________________________________________________ 
 

Fonte: Sistemas Sigo / DF 

 

15 RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
PERÍODO: SETEMBRO/2016 – MARÇO/2018 

local, fracionamento de lotes. Pede providencia 
com urgência do Órgão de Fiscalização. 

13113 2017 Reclama
ção 

01/02/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida PMDF - Polícia 
Militar do Distrito 
Federal 

Fiscalização - 
Poluição 
Sonora 

Morador relata que em frente a sua casa e nas 
proximidades, principalmente de quinta-feira a 
domingo, um grupo moradores de 
aproximadamente 5(cinco) residências 
aleatoriamente,  produzem baralho com som 
extramente alto, sem hora para terminar, 
procedente de veículos, sempre acompanhado de 
bebidas alcoólicas e que em algumas ocasiões já 
presenciou discussões entre si, com palavras de 
baixo calão, que um de seus vizinhos  já pediu, 
educadamente, para baixarem o som e que o 
mesmo foi ignorado pelos autores, que se cansou 
de reclamar à Policia Militar e Civil da Cidade e 
nada foi feito. Pede providências. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E 
CORREIÇÃO OUVIDORIA Senhor 
Leonardo, Em atenção à manifestação 
registrada no formulário “OUV-DF - 
Sistema de Ouvidoria do Distrito 
Federal”, informamos a Vossa Senhoria 
que quanto à contravenção penal 
perturbação do sossego alheio e a 
violação da Lei do Silêncio (Lei Distrital 
nº 4.092/08), os órgãos responsáveis 
pela fiscalização são a AGEFIS e o 
IBRAM (de acordo com o Dec. Nº 
37.988 de 1º de Fevereiro de 2017). 
Caso o reclamante queira que seja 
realizado a fiscalização da 
contravenção, deve solicitá-la através 
do 162 ou pelo sítio eletrônico 
www.ouvidoria.df.gov.br. Contudo, 
caso o ofendido queira representar 
quanto à situação junto à delegacia de 
polícia, deve acionar a PMDF (por meio 
do 190) e juntamente com o autor do 
fato se dirigir ao local, conforme 
disposto nos artigos 60 e 69 da Lei 
9.099/95. Conquanto, caso as vítimas 
não queiram comparecer à delegacia, 
estas podem fazer o registro por meio 
eletrônico no sítio: 
http://delegaciaeletronica.pcdf.df.gov.
br. Agradecemos vossa prestimosa 
colaboração e solicitamos que futuras 
demandas relativas à Polícia Militar 
sejam feitas em nossa Ouvidoria, cujo 
link se encontra em nossa página 
oficial: www.pmdf.df.gov.br 
Antecipadamente, nos colocamos à sua 
disposição para prestar quaisquer 
esclarecimentos adicionais. Para tanto, 
disponibilizamos abaixo o nosso 
endereço: Sede da Ouvidoria – SIA 
TRECHO 03, LOTES 2050/2060 –SIA. 
Telefones: (61) 3190.7709 ou 3190-
7710 Nós contamos com você. Conte 
com a Ouvidoria! OUVIDORIA DA 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

1 

13231 2018 Reclama
ção 

30/01/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Não 
Resolvida 

Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Recuperação 
de calçadas 

Moradora reclama que nesta data uma empresa 
de engenharia que está realizando uma obra de 
demolição das calçadas  na Quadra - QN 33 na 
Cidade do Riacho Fundo II / DF, relata que o 
Administrador da Cidade esteve no local há mais 
de dois meses e avisou aos moradores que uma 
empresa iria demolir as calçadas da referida 
Quadra com o objetivo de padronizar as calçadas  
para o acesso de deficientes físicos, e que durante 
a demolição da sua calçada que fica na QN 33, 
Conjunto 5, Casa 9  uma maquina arrancou toda a 
fiação da rede elétrica e que por esse motivo não 
consegue entrar na sua casa. 

Prezado Cidadão, pedimos desculpas 
pelo atraso na resposta da presente 
demanda, informando que se tornou 
inviável a efetivação de ações fiscais  
para este endereço no prazo de 20 ( 
vinte) dias,  devido ao grande número 
de ouvidorias e de 
programações/operações fiscais 
somado ao reduzido número de 
Auditores e Inspetores Fiscais atuantes 
na Agefis. Dessa forma, encerramos sua 
manifestação no sistema OUV-DF sendo 
prorrogada por mais 15  ( quinze )dias 
no sistema da Agefis, para que se possa 
atender a contento. Sugerimos que 
para fins de consulta seja contactada 
esta Agência de Fiscalização através do 
número 3961-5126. Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade. 
Atenciosamente. Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

14419 2018 Denúnci
a 

01/02/2018 LAUDETE PEREIRA 
RODRIGUES 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Serralheria/ma
rcenaria 

Denúncia a respeito do estabelecimento 
"SERRALHERIA DO NETO", localizada na QC 04, 
conjunto 05, lote 17, Riacho Fundo II que funciona 
no horário de 07:30hs às 19:00hs, de segunda 
feira até sábado.  
Relata o denunciante que durante o período de 
expediente deste estabelecimento, este vem 
incomodando e atrapalhando a vizinhança local 
com a emissão muito forte de cheiro de tinta, 
usada durante a operação por meio de 
compressor e que os respingos da tinta vem 
prejudicando a pintura das casas vizinhas e dos 
que estacionam veículos próximos. Também vem 
causando muito incômodo pela emissão excessiva 
de ruídos e barulhos durante a sua operação com 
compressor e demais ferramentas. Relata ainda 
que após o expediente, o próprio proprietário liga 
o som de seu carro num volume alto que continua 
a causar incômodos mesmo após o fechamento 
de seu estabelecimento. Posto essa denúncia, 
solicita a fiscalização do órgão competente bem 
como verificar se possui alvará de funcionamento 
e se vem cumprindo as boas normas de 
funcionamento. Pede providências com urgências. 

Prezado Cidadão, pedimos desculpas 
pelo atraso na resposta da presente 
demanda, informando que se tornou 
inviável a efetivação de ações  fiscais  
para este endereço no prazo de 20 ( 
vinte) dias,  devido ao grande número 
de ouvidorias e de 
programações/operações fiscais 
somado ao reduzido número de 
Auditores e Inspetores Fiscais atuantes 
na Agefis.  Será finalizada no sistema 
OUV-DF sendo prorrogado por mais 15 
dias no sistema da Agefis, para que se 
possa atender  a contento. Sugerimos 
que para fins de consulta  seja 
contactada esta Agência de Fiscalização 
através do número 3961-5126.  
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. Atenciosamente. 
Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

14682 2016 Reclama
ção 

07/10/2016 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida NOVACAP - 
Companhia 
Urbanizadora da 
Nova Capital do 
Brasil 

Inspeção rede 
de esgotos 

Moradora relata que mora no Riacho Fundo II ha 
mais ou menos 2 anos e que a rede de esgoto que 
fica ao lado direito da sua casa, transbordou e que 
exala um um mau cheiro, insuportável, que já fez 
reclamações na Administração do Riacho II e na 
própria CAESB e que, frequentemente, tem uma 
"boca de lôbo" em uma área aberta  aos redores 
da sua casa, que vive transbordando e causando 
transtorno, tudo isso devido ao despejo irregular 
de restos de obra, entulho e o próprio lixo das  
casas que são jogados pelos moradores da região. 
Relata ainda que tem um  poste de iluminação 
instalado bem em frente a sua casa que provoca 

Prezada Sra. Maria Socorro: 
Informamos que sua solicitação de nº 
Re-014682/2016 foi encaminhada ao 
Departamento de Infraestrutura 
Urbana – DEINFRA da Diretoria de 
Urbanização para fins de providencias 
quanto ao pleiteado. O número de 
protocolo é 369017. O prazo para 
atendimento é de 60 (sessenta) dias 
conforme dispõe na Carta de Serviços 
ao Cidadão da NOVACAP. . Informamos 
também que, caso vossa demanda não 
seja atendida, sugerimos que vossa 

1 
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transtorno na hora de adentrar a sua garagem, 
solicita e aguarda providência. 

senhoria solicite nova manifestação. 
Atenciosamente, 
Ouvidoria/NOVACAP 
26/10/2016 

15561 2016 Denúnci
a 

10/10/2016 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
bares, 
lanchonete e 
restaurante 

Morador relata que tem uma lanchonete na QN 
14D e que nesta data foi instalado em frente seu 
comercio um trailer comercializando alimentos no 
local, solicita providencias do poder público 
objetivando apurar a legalidade deste comercio. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
15561/2016. Conforme despacho do 
Auditor Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Em diligência no local, objeto da 
denuncia "trailler não localizado". OBS: 
Fotos vinculadas no sistema da AGEFIS 
”. Dessa forma, encerramos sua 
manifestação. Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade. 

1 

17162 2017 Reclama
ção 

09/02/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Administração 
Samambaia - RA 
XII 

Instalação de 
poste de 
iluminação 

Aluizio Castro Coelho, Morador da QR 120, 
Conjunto 10A, RELATA que no dia 21 de julho de 
2016, Protocolou na Administração Regional de 
Samambaia um Abaixo-Assinado, que tem por 
objetivo reivindicar os serviços de implantação  de 
iluminação pública em um estacionamento 
público localizado na QR - 120, Conjunto 10A, ao 
lado do Residencial Villágio Tangará na referida 
Cidade. 
Relata que o referido Abaixo-Assinado obteve um 
total de aproximadamente 160(cento e sessenta) 
assinaturas dos moradores que solicitam tal 
demanda em razão dos frequentes assaltos e 
furtos ocorrido no referido local. Relata que 
considera esta uma demanda pouco onerosa aos 
cofres públicos e que trará relevante satisfação 
com a segurança dos moradores que ali residem, 
bem como, a todos os Cidadãos que transitam 
diariamente pelo local. 
Por último, solicita que a Administração Regional 
de Samambaia por meio da sua Coordenação 
competente emita informações sobre o 
andamento de tal pedido ou se esta demanda 
deverá ser encaminhada à Companhia Energética 
de Brasilia - CEB.  
Em Anexo o Abaixo-Assinado. 

De acordo com o memorando de nº  
Memorando n°114-COLIC/GAB/XII, 
recebido por esta ouvidoria. Informa: A 
solicitação em questão foi atendida por 
essa Coordenação, através do oficio de 
n°216/2017 COLIC/GAB/RAXII 
encaminhado para a CEB. 
Oportunamente essa coordenadoria se 
coloca à disposição do manifestante 
para dirimir quaisquer dúvidas que se 
façam necessária. Contatos: 3359-9337 
Agradecemos sua participação, assim 
poderemos juntos melhorar os serviços 
públicos prestados. Atenciosamente, 
Ouvidoria da Administração de 
Samambaia – RA-XII 

1 

17190 2017 Reclama
ção 

09/02/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida PMDF - Polícia 
Militar do Distrito 
Federal 

Perturbação do 
sossego 

Moradora reclama que na Quadra de Esportes 
que fica em frente a sua casa (QN 7C) um grupo 
de pessoas utilizam a referida Quadra para a 
pratica de esportes, mais esquecem de obedecer 
o horário de silencio, por isso, ficam jogando bola 
até as 3:00 horas da manhã, relata que este fato 
ocorre quase que diariamente e sempre com 
muito barulho, relata que o barulho é muito alto 
devido a gritaria provocada pela atividade 
esportiva e que isso trás inúmeros transtornos e 
pertubação do sossego a si e a todos os 
moradores vizinhos.  SOLICITA PROVIDÊNCIAS 
COM URGÊNCIA! 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E 
CORREIÇÃO OUVIDORIA Senhora 
Emiliany, Em atenção à manifestação 
registrada no formulário “OUV-DF - 
Sistema de Ouvidoria do Distrito 
Federal”, informamos a Vossa Senhoria 
que quanto à contravenção penal 
perturbação do sossego alheio e a 
violação da Lei do Silêncio (Lei Distrital 
nº 4.092/08), os órgãos responsáveis 
pela fiscalização são a AGEFIS e o 
IBRAM (de acordo com o Dec. Nº 
37.988 de 1º de Fevereiro de 2017). 
Caso o reclamante queira que seja 
realizado a fiscalização da 
contravenção, deve solicitá-la através 
do 162 ou pelo sítio eletrônico 
www.ouvidoria.df.gov.br. Contudo, 
caso o ofendido queira representar 
quanto à situação junto à delegacia de 
polícia, deve acionar a PMDF (por meio 
do 190) e juntamente com o autor do 
fato se dirigir ao local, conforme 
disposto nos artigos 60 e 69 da Lei 
9.099/95. Conquanto, caso as vítimas 
não queiram comparecer à delegacia, 
estas podem fazer o registro por meio 
eletrônico no sítio: 
http://delegaciaeletronica.pcdf.df.gov.
br. Agradecemos vossa prestimosa 
colaboração e solicitamos que futuras 
demandas relativas à Polícia Militar 
sejam feitas em nossa Ouvidoria, cujo 
link se encontra em nossa página 
oficial: www.pmdf.df.gov.br 
Antecipadamente, nos colocamos à sua 
disposição para prestar quaisquer 
esclarecimentos adicionais. Para tanto, 
disponibilizamos abaixo o nosso 
endereço: Sede da Ouvidoria – SIA 
TRECHO 03, LOTES 2050/2060 –SIA. 
Telefones: (61) 3190.7709 ou 3190-
7710 Nós contamos com você. Conte 
com a Ouvidoria! OUVIDORIA DA 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FED 

1 

17916 2017 Reclama
ção 

10/02/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida NOVACAP - 
Companhia 
Urbanizadora da 
Nova Capital do 
Brasil 

Boca de lobo e 
bueiro 

Moradora relata que existe uma área verde em 
frente a sua casa que necessita de roçagem e que 
existe uma boca de lobo ao lado da sua casa que 
emite um cheiro insuportável que incomoda e 
causa sérios transtornos aos moradores vizinhos, 
solicita que seja feita a limpeza e a viabilidade de 
remanejar a referida boca de lobo para outro local 
ou que seja verificado se existe alguma ligação 
clandestina de esgoto, solicita também que seja 
feito o plantio de gramas e plantas na área verde. 
Solicita providências com URGÊNCIA. 

Senhor (a) Maria Aguiar Azevedo, 
Manifestação encaminhada ao 
Departamento de Parques e Jardins – 
DPJ da Diretoria de Urbanização para 
fins de providencias quanto ao 
pleiteado. O número do SISPROT é 
379114, O prazo para atendimento é de 
60 (sessenta) dias conforme dispõe na 
Carta de Serviço ao Cidadão da 
NOVACAP. Informamos também que 
caso vossa demanda não seja atendida 
sugerimos que vossa senhoria (o) 
solicite nova manifestação. 
Agradecemos sua participação, junto 

1 
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podemos melhora a qualidade dos 
serviços, ajudar o Governo e beneficiar 
toda a sociedade. Atenciosamente, 
Ouvidoria Novacap 

18587 2016 Reclama
ção 

19/10/2016 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida DIVAL - DIRETORIA 
DE VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL 

Fiscalização 
vigilância 
sanitária 

Funcionária da Casa Azul localizada na QN 08 no 
Riacho Fundo II - DF, reclama da existência de 
pneus  há alguns anos, dentro da área do 
Instituto, localizado em uma área externa, já foi 
identificado neste local possível situação de 
dengue, pede providencias. 

A DIVAL – Diretoria de Vigilância 
Ambiental em Saúde, ao receber sua 
manifestação, informa que a mesma 
será incluída no cronograma de visitas 
de inspeções a serem realizada pelos 
agentes da Vigilância Ambiental e se 
forem encontradas desconformidades, 
as mesmas serão resolvidas com 
orientações no local. 
Para maiores informações entrar em 
contato com o núcleo pelo e-mail: 
gevapac.dival@gmail.com 

1 

19119 2017 Reclama
ção 

14/02/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Licença de 
funcionamento 
de comércio 
local 
estabelecido 

Cidadão relata que possui um imóvel alugado na 
QN 08C, Conjunto 03, Lote 36, onde funciona uma 
loja de bijuteria no andar térreo e nos andares de 
cima constitui-se de apartamentos e que ao lado 
do seu imóvel foi instalada uma Distribuidora de 
Bebida de nome "Amaral" que vem 
insistentemente infringindo as normas legais, pois 
a referida Distribuidora vende bebidas no balcão 
como se fosse uma atividade de um Bar no 
entanto não disponibiliza banheiros para os seus 
clientes, que acabam fazendo suas necessidades 
na porta do seu imóvel, que esta situação vem 
trazendo sérios transtornos, como perca de 
clientes aliada as frequentes reclamações dos 
logistas vizinhos. Relata ainda que esta 
Distribuidora funciona vinte e quatro horas como 
se fosse um Bar o que provoca inúmeros 
transtornos aos logistas vizinhos e clientes. Relata 
que já fez esta mesma reclamação na Ouvidoria 
da Administração e que tem noticias de que a 
AGEFIS esteve no local mais nada foi feito para 
corrigir tal situação, que considera esta situação 
RECORRENTE. Relata que procurou a Diretoria de 
Licenciamento da Administração Regional do 
Riacho Fundo e que foi constatado que a referida 
Distribuidora não possui Alvará de 
Funcionamento e que o único Alvará emitido para 
o endereço do fato consta atividade de Salão de 
Beleza - Cabeleireiro. Diante dos fatos, PEDE 
PROVIDÊNCIAS COM URGÊNCIA. 

Prezado Cidadão, 
 Recebemos nesta Ouvidoria sua 
demanda nº 19119/2017 .A respeito 
informamos que segue parte do 
despacho do Auditor Fiscal responsável 
pelo atendimento de vossa 
manifestação. “Foi realizada vistoria no 
local e verificado que o 
estabelecimento possui licenciamento 
tipo RLE com validade até 07/12/2021, 
portanto vem desenvolvendo suas 
atividades legalmente. Quanto a 
alegação de atividade de bar, no ato da 
visita não constatamos venda em 
balcão ou mesas e cadeiras como se 
pode ver nas fotos do relatório 
vinculado.   ” Dessa forma, encerramos 
sua manifestação. Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade.  
Atenciosamente, Ouvidoria AGEFIS. 

1 

19325 2016 Reclama
ção 

20/10/2016 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida NOVACAP - 
Companhia 
Urbanizadora da 
Nova Capital do 
Brasil 

Poda de Árvore Moradora relata que no lote de numero 17, que 
fica ao lado seu, existem três árvores muito altas 
que  estas árvores foram podadas há muito anos e 
que quando ocorre chuvas muito fortes estas 
árvores põe em risco a integridade física e ao 
patrimônio dos moradores vizinhos, pede 
providências. 

Prezado Cidadão, Senhor (a) 
Manifestação encaminhada ao 
Departamento de Parques e Jardins – 
DPJ da Diretoria de Urbanização para 
fins de providencias quanto ao 
pleiteado. O número do SISPROT é 
368347  O prazo para atendimento é de 
60 (sessenta) dias conforme dispõe na 
Carta de Serviço ao Cidadão da 
NOVACAP. Atenciosamente, 
Agradecemos sua participação, junto 
podemos melhora a qualidade dos 
serviços, ajudar o Governo e beneficiar 
toda a sociedade. Atenciosamente, 
Ouvidoria Novacap 

1 

23397 2016 Denúnci
a 

01/11/2016 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
bares, 
lanchonete e 
restaurante 

Comerciante Denuncia que possui um comercio 
na QN 8C, Conjunto 3, Lote 38, onde funciona 
uma Drogaria de nome DROGARIA MAIS VIDA, 
relata que no mesmo Conjunto, no lote 35, existe 
uma Distribuidora de Bebidas de nome: Amaral, 
que comercializa bebidas em geral no atacado e 
no varejo, e que por conta disso, os clientes desta 
Distribuidora, por falta de banheiro no local, 
utilizam, durante a madrugada, a porta do seu 
comercio e de outros vizinhos, para fazer suas 
necessidades, provocando assim um mau cheiro 
insuportável. Com isso vem perdendo muitos 
clientes em sua loja por conta desta falta de 
respeito. Solicita que seja feita fiscalização nesta 
Distribuidora no sentido de verificar se a mesma 
possui Alvará de Funcionamento para tal 
atividade e qual o horário estabelecido para o 
funcionamento. Pede Providências. 

Prezado Cidadão ( ã ), recebemos nesta 
Ouvidoria sua demanda n.023397/2016 
. Conforme despacho do Auditor- Fiscal 
responsável pelo atendimento de vossa 
manifestação : local foi vistoriado e foi 
lavrado o Auto de Notificação n. D 
025103/AEU, em 10/11/2016. “ Dessa 
forma, encerramos sua manifestação. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. 

1 

29281 2017 Reclama
ção 

08/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Não 
Resolvida 

Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
bares, 
lanchonete e 
restaurante 

Cidadão relata que possui um imóvel alugado na 
QN 08C, Conjunto 03, Lote 36, onde funciona uma 
loja de bijuteria no andar térreo e nos andares de 
cima constitui-se de apartamentos e ao lado do 
seu imóvel foi instalada uma Distribuidora de 
Bebidas de Nome "Amaral", que vem 
insistentemente causando transtorno aos 
moradores e infringindo as normas legais, pois a 
referida Distribuidora vende bebidas com 
atendimento pela grade de proteção, como se 
fosse uma atividade de Bar, e neste caso, 
extrapola o horário de funcionamento previsto no 
Alvará de Funcionamento que é o seguinte: de 
Domingo a Quinta até as 00:00hs e Sexta, Sábado 
e Feriados até as 01:00hs, ocorre que 
rotineiramente, especialmente, de quinta a 
domingo o funcionamento deste estabelecimento 
chega até as 4:00hs da manhã e que este fato, 
vem causando inúmeros transtornos aos 
moradores que residem no seu imóvel. Relata que 
foi pessoalmente a Administração Regional onde 
obteve informações na Diretoria de 
Licenciamento - DIALIC sobre o horário de 
funcionamento da referida empresa. Solicita 
providências com URGÊNCIA. 

Sr. Cidadão, encerramos esta demanda 
por não possuir os dados essenciais de 
endereçamento. Atenciosamente, 
Ouvidoria da Agefis. 
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29790 2018 Reclama
ção 

01/03/2018 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida DIVAL - DIRETORIA 
DE VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL 

Combate ao 
foco da dengue 

Cidadão reclama do acumulo de água da chuva 
que fica armazenada na laje da Portaria(entrada 
principal) do Condomínio Residencial  n. 28 
localizado a QS - 5, Conjunto 02, Lote 02 na 
Cidade do Riacho Fundo II / DF. Relata que vem 
observando este fato a  4(quatro) meses, relata 
também que já observou indícios de lavas do 
mosquito da dengue no local, relata que já fez 
duas reclamações ao Sindico do Condomínio e 
que nenhuma providencia foi tomada. Pede 
providencias com urgência do Órgão Fiscalizador. 

Prezado cidadão, a DIVAL (Zoonoses) – 
Diretoria de Vigilância Ambiental em 
Saúde, ao receber sua manifestação,  
informamos que sua demanda foi 
encaminhada para nosso núcleo 
regional que atende sua localidade,  
que a mesma será incluída no 
cronograma de visitas de inspeções a 
serem realizada pelos agentes da 
Vigilância Ambiental que atuam na sua 
região e se forem encontradas 
desconformidades, as mesmas serão 
resolvidas com orientações no local, de 
forma a remover as condições 
favoráveis à água parada, tais como, 
água acumulada em pneus, em vasos 
de plantas, em lixo espalhado, em 
piscinas não tratadas ou qualquer outra 
situação que favoreça a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti. 
Esclarecemos que são estabelecidas 
prioridades de ações de controle 
químico (fumacê) em áreas mapeadas 
conforme às maiores incidências de 
casos de Dengue, Zika vírus e Febre 
Chikungunya, de acordo com o 
protocolo do Ministério da Saúde. E em 
outras áreas, não prioritárias, são 
programadas visitas domiciliares por 
nossos agentes de Vigilância Ambiental 
para orientação e aplicação local de 
larvicida, conforme o problema 
existente.  
Para maiores informações entrar em 
contato com a  Diretoria  de  Vigilância 
Ambiental    pelo  e-mail:  
gevapac.dival@gmail.com ou atravé 
dos  telefones 3344-8527 e   Celular 
Institucional: 99157-0815 
 
Agradecemos o registro, pois a 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda  o Governo e beneficia 
toda a sociedade.  Atenciosamente,  
Dival/DF 

1 

30541 2017 Reclama
ção 

10/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Serralheria/ma
rcenaria 

Moradora relata que em frente a sua residencia 
localizada na QC - 04, Conjunto 6, Lote 27,  possui 
uma Serralheria conhecida como "Serralheria do 
Neto", que produz um barulho muito alto durante 
o dia e que ainda utiliza compressor para pintura 
de forma a perturbar todos os moradores 
vizinhos, com o cheiro muito forte de tinta e 
thinner emitido pela serralheria. Relata que fez 
outras reclamações anteriores por meio de 
abaixo-assinado dos moradores junto a 
Administração Regional do Riacho Fundo II e que 
até agora não teve retorno desta 
reclamação.Solicita Providências com URGÊNCIA. 

Prezado (a) Cidadão (ã), informamos 
que a presente demanda nº 
30541/2017 será encerrada, tendo em 
vista que uma outra demanda 
22206/2017, com o mesmo teor e 
endereço, já foi recebida nesta Agência 
de Fiscalização e a mesma já se 
encontra em tramitação. Portanto, a 
presente demanda será finalizada. 
Atenciosamente, Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

30593 2017 Reclama
ção 

10/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida CEB - Iluminação 
Pública 

Falta de 
Iluminação 
Pública 

Morador relata que mora na mora  na QN 14A, 
Conjunto 2, Casa 14, e que possui um poste de 
iluminação pública que fica em frente a sua 
residências, e que há aproximadamente  01(um) 
ano  a lâmpada deste poste não acende mais, 
relata que já reclamou na Companhia Energética 
de Brasilia - CEB várias vezes e que nada foi feito, 
relata ainda que a falta de iluminação publica 
neste local causa preocupação aos moradores 
devido a insegurança no local. Pede providências 
com URGENCIA. 

Normalizado. 1 

32033 2017 Reclama
ção 

14/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Obra em área 
ilegal 

Morador relata que há três dias  atras por volta do 
11 de março do exercício corrente, iniciou-se uma 
obra em área que acredita que seja pública com 
serviços de terraplanagem e que nesta data existe 
uma máquina de nome retroescavadeira no local  
cavando buracos, relata que é estranha essa obra, 
uma vez que esta mesma área já foi invadida 
várias vezes, solicita uma equipe da 
Administração Regional ou da AGEFIS que faça 
uma Vistoria no local, para verificar se esta obra 
possui autorização para construção. Pede 
providencias com URGENCIA. 

Prezado Cidadão, 
 Recebemos nesta Ouvidoria sua 
demanda nº 32033/2017. A respeito 
informamos que segue parte do 
despacho do Auditor Fiscal responsável 
pelo atendimento de vossa 
manifestação. “Atendendo à Ouvidoria 
nº 32033/2017, compareci à QS 06, 
conj. 05, lt. 16, Riacho Fundo II, e lá 
verifiquei que no endereço mencionado 
não havia obra e ninguém atendeu ao 
chamado. Verifiquei ainda que na parte 
posterior foi colocada uma cerca de 
arame farpado nova e realizado a 
escavação de um buraco em forma de 
trincheira, não se configurando “obra”. 
Não havia ninguém no local.   ”  Dessa 
forma, encerramos sua manifestação. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade.  Atenciosamente, 
Ouvidoria AGEFIS. 

1 

32625 2017 Reclama
ção 

15/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Serralheria/ma
rcenaria 

Morador relata que reside na QC 04, Conjunto 6, 
Casa 29 e que em frente sua residencia funciona 
uma Serralheria há aproximadamente 2(dois) 
anos, e que as atividades desta Serralheria vem 
causando sérios transtornos aos vizinhos, pois a 
referida Serralheria está instalada do lado de uma 
Praça e o proprietário desta Serralheria e os seus 
clientes estacionam os veículos no gramado da 
praça, relata ainda que a referida serralheria 
utiliza um compressor de pintura que espalha 
tinta de forma indiscriminada aos carros dos 
moradores, danificando assim a pintura destes, 
relata ainda que  a referida serralheria produz um 
barulho muito alto que incomoda a todos. Solicita 
que uma equipe da Administração Regional do 
Riacho Fundo II ou qualquer outro competente 
fiscalize o referido local a respeito destas 
ocorrências, bem com, se foi emitido algum 
Alvará de Funcionamento para esse tipo de 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
32625/2017. Conforme despacho do 
Auditor Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Informamos que o estabelecimento 
localizado na QC 04 conjunto 05 lote 17 
Riacho Fundo II, denominado 
Serralheria do Neto, foi interditado (D 
113705-AEU) e autuado (D 113706-
AEU) por descumprimento da 
Notificação D 068695-AEU de 
28/07/2016 ”. Dessa forma, 
encerramos sua manifestação. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. 

1 
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atividade no local. PEDE PROVIDÊNCIAS COM 
URGÊNCIA. 

33828 2017 Reclama
ção 

17/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Lote vazio sujo 

Morador relata que reside na QN 8D, Conjunto 
05, Lote 15 e ao lado de sua residencia no lote n. 
16, não reside ninguém, possui mato muito alto, 
que o proprietário não realiza a limpeza a mais de 
5(cinco) meses, que não conhece o atual 
proprietário do terreno e que este abandono 
oferece risco aos moradores vizinhos com 
possíveis doenças, como dengue e outras, que 
acredita existir, ratos, escorpiões.SOLICITA UMA 
FISCALIZAÇÃO NO LOCAL COM URGÊNCIA. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
33828/2017. Conforme despacho do (a) 
Inspetor (a) Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: 
“Informamos que em vistoria foi 
constatado que o lote é edificado e está 
abandonado e com muito mato, 
solicitamos os dados do proprietário 
para devidas providências  ”. Dessa 
forma, encerramos sua manifestação 
no sistema OUV e dando continuidade 
no sistema novo da AGEFIS. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. 

1 

34387 2017 Reclama
ção 

20/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Central 162 - 
Controle de 
Qualidade 

Fiscalização 
vigilância 
sanitária 

Moradora relata que reside à QN 8F, Conjunto 2, 
Casa 19A, e que ao lado da sua casa , no Lote n. 
20A, um morador utiliza uma ampla área publica e 
que deposita  ferro velho, madeira, portão velho, 
latas com muda de planta, e ainda tem criação de 
muitas galinhas e no minimo três cavalos e que há 
também muitos ratos, relata que a preocupação 
dos vizinhos é muito grande com a sujeira e o mau 
cheiro que exala deste local. Pede providências 
com Urgencia! 

Prezado(a) Cidadão(ã). Recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda. 
Informamos que por sua manifestação 
tratar-se de mais de um assunto, 
pertinentes a órgãos diversos, foi 
necessário desmembrá-la em dois 
outros protocolos: Re-034424/2017 
(Fiscalização vigilância sanitária) e Re-
034431/2017 (Fiscalização em 
Entulho/resíduo em área pública). Para 
consultar o andamento destas 
manifestações, acesse o nosso portal 
www.ouv.df.gov.br (entrar > minhas 
manifestações) ou ligue 162. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. Atenciosamente, 
Ouvidoria. 

1 

34595 2017 Denúnci
a 

20/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida PCDF - Polícia Civil 
do Distrito Federal 

Segurança 
pública 

Morador relata que reside na QN 14D, e que nas 
proximidades de sua casa, existe uma Quadra de 
Esportes que fica ao lado do Centro de Ensino N. 
02 que esta Quadra de Esportes é frequentada dia 
e noite por viciados e por traficantes de drogas, 
que esta Quadra de Esportes é o ponto de 
concentração destes que ficam no local 
consumindo e fazendo o comercio de drogas e 
praticando assaltos e roubos na região, que   os 
próprios usuários de drogas cortaram a fiação 
elétrica da única Câmera de Filmagem instalada 
no local pelo GDF e que filmava as ações 
destes.Relata que frequentemente são ouvidos 
muitos disparos de tiro no período da noite. PEDE 
A PRESENÇA DA POLICIA NO LOCAL COM 
URGÊNCIA PRINCIPALMENTE  DE MADRUGADA. 

Encaminhamos a presente 
manifestação/denúncia à delegacia da 
área, via Departamento de Policia 
Circunscricional – DPC, para 
conhecimento e medidas cabíveis no 
âmbito de atuação de polícia judiciária. 
Registro de Atendimento: 414/2017 
Protocolo: 376.095/2017 
Atenciosamente, 
Ouvidoria/PCDF 

1 

34764 2017 Denúnci
a 

20/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Construção 
irregular em 
área pública 

Morador relata que reside à QS - 08 ha 14 anos, 
reclama de uma obra que está sendo realizada em 
área que fica localizada em paralelo com as 
Quadras QS - 06 e QS - 08, foi feito um 
cercamento e uma "vala" neste local, com plantio 
de eucalipto, que neste local reside um caseiro, 
desconfia de que esta obra seja irregular, pois se 
trata de um terreno próximo as residencias e que 
pode ser de utilidade publica a bem da 
comunidade. Que já ouviu relatos dos moradores 
de que o ocupante da área tem seguranças e 
andam armados e que coagem quaisquer pessoas 
que questione a atuação deste no referido local. 
SOLICITA UMA FISCALIZAÇÃO NO LOCAL COM 
URGÊNCIA. 

Prezado (a) Cidadão (ã), informamos 
que a presente demanda nº 
34764/2017 será encerrada, tendo em 
vista que uma outra demanda 
32891/2017, com o mesmo teor e 
endereço, já foi recebida nesta Agência 
de Fiscalização e a mesma já se 
encontra em tramitação. Portanto, a 
presente demanda será finalizada. 
Atenciosamente, Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

34857 2017 Denúnci
a 

20/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Gerência de 
Fiscalização de 
Poluição do Ar e 
Sonora 

Fiscalização em 
bares, 
lanchonete e 
restaurante 

Morador denuncia a existência de um Bar 
localizado na QC 04, Conjunto 24, lote 09 que fica 
localizado entre residências, que  produz um som 
muito alto com música ao vivo, principalmente 
nos fins de semana, que este barulho se estende 
até as 3:00hs da manhã,  trazendo grande 
pertubação aos moradores, relata que no mesmo 
prédio onde funciona o referido Bar, possui 
08(oito) apartamentos nos andares de cima e que 
já ligou varias vezes no 190 (Policia) e nunca viu a 
presença dos Policiais no local, solicita que seja 
verificado se existe Alvará de Funcionamento do 
estabelecimento junto a Administração Regional 
do Riacho Fundo II. PEDE PROVIDÊNCIAS COM 
URGÊNCIA. 

Prezado (a) cidadão (a), a sua 
solicitação foi encaminhada para ação 
fiscal, a fim de que seja atendida mais 
breve possível. 

1 

35262 2017 Denúnci
a 

21/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Obra em área 
ilegal 

Morador denuncia a existência de uma  obra 
supostamente irregular em uma área localizada e 
paralela às Quadras QS - 06 e QS - 08 na Região 
Administrativa do Riacho Fundo II, relata que foi 
feito o cercamento e o plantio de eucalipto  e a 
construção de aproximadamente 100 (metros 
linear) de "vala" que acredita ser uma iniciativa do 
suposto proprietário na referida área para evitar o 
acesso de pessoas.Relata que esta área possuía 
um tamanho pequeno e que com o tempo foi se 
expandido. PEDE COM URGÊNCIA UMA 
FISCALIZAÇÃO NESTA ÁREA DOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES. 

Prezado cidadão, informamos que a 
demanda se encontra inviável por não 
possuir o endereçamento completo e 
por ser anônima, torna-se impossível 
solicitar complementação. (Não possui 
ponto de referência). Ouvidoria da 
Agefis. 

1 
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35917 2017 Reclama
ção 

22/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Cercamento 
em área 
pública 
residencial 

Moradora reclama que o morador da QN 15E, 
Conjunto 2, Casa 16 localizada na Cidade do 
Riacho Fundo II, construiu um muro em extensão 
de grade, causando uma situação difícil aos 
moradores vizinhos, pois causa maior insegurança 
aos mesmos que não conseguem visualizar a 
movimentação de pessoas na rua.  SOLICITA UMA 
FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE AO 
LOCAL. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
35917/2017. Conforme despacho do 
Auditor Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Informamos que foi lavrado o auto de 
Intimação Demolitória nº D099591OEU 
”. Dessa forma, encerramos sua 
manifestação. Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade. 

1 

37982 2017 Reclama
ção 

27/03/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Quiosque/trail
er/food 
truck/similares 

Cidadão relata que nas proximidades da sua casa, 
localizada à QN 12C, na Cidade do Riacho Fundo II, 
foi instalado em uma área pública uma Tenda que 
comercializa bebidas em geral, churrasquinho, 
almoço e que ainda sempre tem som muito alto,  
que os clientes deste churrasquinho fazem suas 
necessidades nos muros das casas vizinhas,que o 
funcionamento deste se inicia as 18:00hs e se 
estende até as 00:00hs fato este que incomoda e 
causa muito transtornos aos moradores vizinhos. 
Solicita que os Órgãos de Fiscalização do GDF 
fiscalize o local. Solicita também que seja 
consultado se o referido "Churrasquinho" possui 
autorização da Administração Regional para 
funcionar no local. PEDE PROVIDENCIAS COM 
URGÊNCIA. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
037982/2017. Conforme despacho do 
(a) Auditor (a) Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Informamos que em vistoria EM 
OPERAÇÃO NOTURNA NÃO FOI 
ENCONTRADA A TENDA NO LOCAL 
DESCRITO NESTA OUVIDORIA  ”. Dessa 
forma, encerramos sua manifestação. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. 

1 

40109 2016 Reclama
ção 

20/12/2016 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Coleta de 
entulho 
disposto 
irregularmente  

Compareceu na Ouvidoria desta RA, para relatar 
que uma moradora vizinha a sua casa, vem 
depositando de forma irregular, frequentemente, 
lixo orgânico em uma área aberta, relata que esta 
moradora, possui um apelido de (Paraíba), Relata 
ainda que outros moradores despejam neste 
mesmo local, grandes quantidades de lixo, 
entulhos, restos de construções, carcaças de 
geladeiras, sofás, aparelhos de som e de televisão, 
entre outros, fato que trás bastante transtornos 
aos moradores, como mau cheiro, ratos, baratas, 
e a proliferação de várias doenças. Solicita 
Fiscalização no Local e solicita também que a 
Administração Regional providencie a instalação 
de uma Placa: "PROIBIDO JOGAR LIXO E/OU 
ENTULHO". Solicita Providências com urgência. 

Prezado Cidadão, pedimos desculpas 
pelo atraso na resposta da presente 
demanda, informando que se tornou 
inviável a efetivação de ações  fiscais  
para este endereço no prazo de 20 ( 
vinte) dias,  devido ao grande número 
de ouvidorias e de 
programações/operações fiscais 
somado ao reduzido número de 
Auditores e Inspetores Fiscais atuantes 
na Agefis.  Será finalizada no sistema 
OUV-DF sendo prorrogado por mais 15 
dias no sistema da Agefis, para que se 
possa atender  a contento. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. Atenciosamente. 
Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

44272 2017 Reclama
ção 

07/04/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Administração 
Riacho Fundo II - 
RA XXI 

Tapa buraco - 
manutenção 
de vias 
públicas 

Solicita OPERAÇÃO TAPA-BURACO na via de 
acesso ao Riacho Fundo II mediante acesso pela 
Rodovia BR - 060 e DF - 075, informa que a via é 
de mão dupla e não passa dois veículos, relata 
que a referida via está cheira de buracos e que 
vem causando acidentes quando o motorista 
precisa desviar dos buracos e acaba transitando 
no sentido contrário, fato este que causa muitos 
transtornos. Os buracos estão por toda a Via 
chegando até o primeiro balão, já dentro da 
cidade. PEDE PROVIDÊNCIAS COM URGÊNCIA. 

Prezada Senhora SIMONE ALVES DOS 
SANTOS, 
 
Em atenção à sua MANIFESTAÇÃO / 
PROTOCOLO nº Re-044272/2017, 
informamos que o assunto em questão 
foi tratado por uma Unidade desta RA 
que informou a seguinte providência: 
Em resposta ao Memorando n.° 
023/2017 - OUV/GAB/RA-XXI, referente 
a Manifestação / Protocolo n.° Re-
044272/2017 da Simone Alves dos 
Santos, moradora da QN 21, conjunto 
02, lote 01 desta Cidade Administrativa. 
Informamos a Vossa Senhoria que já 
realizamos a solicitação com êxito no 
dia 17/03/2017.     
Estamos trabalhando com o máximo de 
empenho para atendermos sua 
manifestação o mais breve possível. 
Para o registro de novas Manifestações 
ligue na Central de Atendimento 162 ou 
pelo site www.ouvidoria.df.gov.br ou o 
atendimento presencial na Ouvidoria 
desta RAXXI localizada à QN 07A, Conj. 
06, Lotes 01/02 no Edifício Sede desta 
Administração Regional. 
Agradecemos sua participação e nos 
colocamos a disposição. 
Atenciosamente, 
Ouvidoria  
Administração Regional do Riacho 
Fundo II 

1 

46648 2017 Reclama
ção 

12/04/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida CODHAB - 
Companhia de 
Desenvolvimento 
Habitacional do 
Distrito Federal 

Regularização 
de imóvel  

Cidadã relata que recebeu uma carta da 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
DF (CODHAB) pedindo para comparecer entre os 
dias 10 a 13/04/17 ao Edifício Sede da 
Administração Regional do Riacho Fundo II e ao 
chegar foi informada que a CODHAB não estava 
mais atendendo neste local, relata que este fato 
poderia ter sido gerado uma orientação para que 
a RA pudesse divulgar aos interessados. Sugere 
que haja mais comunicação entre os órgãos 
envolvidos de forma a não causar transtornos aos 
interessados. 

Prezada senhora Solange,  
 
Em resposta à manifestação Re-
046648/2017, informamos que sua 
demanda continua em análise na 
Diretoria Imobiliária. Dessa forma, sua 
demanda será respondida por meio do 
e-mail/telefone cadastrado.  
 
Atenciosamente,  
Ouvidoria/CODHAB 

1 

48824 2017 Denúnci
a 

18/04/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Quiosque/trail
er/food 
truck/similares 

Cidadã DENUNCIA que na Quadra QC - 04, 
Conjunto 11, foi instalado em  uma calçada um 
tenda ambulante que comercializa verduras, 
bebida alcoólica, DVD, Cigarro, produz som alto, 
Relata que no referido local, moradores já 
presenciaram brigas e que os clientes desta Tenda 
utilizam as áreas publicas aos arredores para 
fazerem suas necessidades fisiológicas e que este 
fato, sem pudor,  causa um mal cheiro muito forte 
e muito incomodo e insegurança aos moradores. 
Relata que este comercio ambulante se instala, 
diariamente, no local as 9:00hs e se estende as 
21:30hs. Local de referência: Avenida Comercial 
em frente ao Supermercado Super Bom. PEDE 
PROVIDENCIAS E FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES COM URGÊNCIA. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
48824/2017. Conforme despacho do (a) 
Auditor (a) Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Informamos que em vistoria no 
Endereço: QC – 04 conjunto 11 Riacho 
Fundo II em frente ao Supermercado 
Super Bom, não sendo verificado a 
presença do referido ambulante, de 
acordo com relatório fotográfico abaixo 
de acordo com as datas e horários. Não 
sendo verificado o comércio ambulante 
no referido endereço. OBS: Fotos 
vinculadas no sistema da AGEFIS   ”. 
Dessa forma, encerramos sua 
manifestação. Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade. 

1 
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60438 2017 Reclama
ção 

12/05/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Obra em Área 
Regular 

Morador relata que existe uma construção ao 
lado da sua residencia sito a QN 7F, Conujnto 3, 
Casa 33 - no Riacho Fundo II / DF, relata que esta 
construção está sendo realizada ha 
aproximadamente 3 meses e que o responsável 
pela obra não teve os cuidados necessários, 
deixando assim, cair restos de concreto  no 
telhado e resíduos da construção no lote do 
reclamante, Relata que a construção não tem 
nenhuma identificação do engenheiro ou 
responsável técnico pela obra e após tentativas 
de uma solução para o problema de forma 
pacífica,  não teve nenhuma resposta, por esse 
motivo veio registrar esta reclamação, uma vez 
que não tem placa da construção, solicita que os 
órgãos fiscalizadores verifiquem se existe Alvará 
de Construção. PEDE PROVIDÊNCIAS URGENTE. 

Prezado (a) Cidadão (ã), pedimos 
desculpas pelo atraso na resposta da 
presente demanda, informando que se 
tornou inviável a efetivação de ações 
fiscais para este endereço no prazo de 
20 (vinte) dias, devido ao grande 
número de ouvidorias e de 
programações/operações fiscais, 
somado ao reduzido número de 
Auditores e Inspetores Fiscais atuantes 
na Agefis. Informamos que a presente 
demanda será finalizada no sistema 
OUV-DF, sendo prorrogado por mais 15 
dias no Novo Sistema da AGEFIS, para 
que se possa atender a contento. 
Sugerimos que seja cadastrada nova 
demanda, após o prazo de prorrogação. 
Caso seja aberta nova reclamação, 
favor citar o número da ouvidoria 
anterior, tendo em vista não ser 
possível reabilitar a presente. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. Atenciosamente, 
ouvidoria da Agefis. 

1 

62484 2017 Reclama
ção 

17/05/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
unidade 
habitacional  

Moradora relata que reside a QN 7F, Conjunto 1, 
Casa 18 na Cidade do Riacho Fundo II e que o 
morador da casa que fica de fundos a sua 
residencia, construiu uma casa de fundo apoiando 
o telhado no seu muro e que com isso, este muro 
possui um risco iminente de desabamento,  pois 
esta casa de fundos tem várias rachaduras que só 
aumentam a cada dia, fato que poderá trazer 
sérios transtornos, inclusive risco de vida, 
principalmente, ao próprio morador que 
construiu este referido barraco, relata que já 
conversou com este morador por duas vezes e 
nenhuma providência feita feita. PEDE 
PROVIDENCIAS COM URGÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE 
FISCALIZAÇÃO DO GDF. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
62484/2017. Conforme despacho do (a) 
Auditor (a) Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Informamos que em vistoria foi lavrado 
auto de notificação nºD059363-
OEU/2017 no dia 29/05/2017 ”. Dessa 
forma, encerramos sua manifestação. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. 

1 

72132 2017 Reclama
ção 

06/06/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Não 
Resolvida 

Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Obra em Área 
Regular 

Moradora relata que o vizinho da Casa n. 13, do 
Conjunto 04, da QN - 25 do Riacho Fundo II, está 
realizando obra de ampliação da sua residencia e 
que o mesmo está utilizando o muro que divide os 
dois lotes como único apoio, sem considerar a 
necessidade de construir a usa própria parede, 
relata que a referida construção poderá interferir 
na privacidade de ambos os moradores. Pede 
providências com URGÊNCIA dos órgãos 
fiscalizadores. 

Prezado (a) Cidadão (ã), pedimos 
desculpas pelo atraso na resposta da 
presente demanda, informando que se 
tornou inviável a efetivação de ações 
fiscais para este endereço no prazo de 
20 (vinte) dias, devido ao grande 
número de ouvidorias e de 
programações/operações fiscais, 
somado ao reduzido número de 
Auditores e Inspetores Fiscais atuantes 
na Agefis. Informamos que a presente 
demanda será finalizada no sistema 
OUV-DF, sendo prorrogado por mais 15 
dias no Novo Sistema da AGEFIS, para 
que se possa atender a contento. 
Sugerimos que seja cadastrada nova 
demanda, após o prazo de prorrogação. 
Caso seja aberta nova reclamação, 
favor citar o número da ouvidoria 
anterior, tendo em vista não ser 
possível reabilitar a presente. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. Atenciosamente, 
ouvidoria da Agefis. 

1 

73533 2017 Denúnci
a 

09/06/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
bares, 
lanchonete e 
restaurante 

Moradora RELATA a existência de um Bar de 
Nome: IMPERIO SNOK BAR E PETISCARIA, 
localizado à QN7F, Conjunto 02, Lotes 8/9 que fica 
no Riacho Fundo II / DF, que tem sido um 
transtorno a sua família, com a produção de som 
alto que se estende até as 03:00hs da manhã, 
muita gritaria, pessoas fazendo uso de drogas e  
fazendo suas necessidades fisiológicas na porta da 
sua residencia e que estacionam carros em frente 
o seu Portão de garagem, Relata que já conversou 
com o proprietário do referido Bar no sentido de 
resolver tal situação de forma amigável, mas não 
teve êxito, Solicita que seja verificado se foi 
expedido pela Administração Regional do Riacho 
Fundo II, o Alvará de Funcionamento para o 
referido Bar, Pede providências com URGÊNCIA 
dos órgãos de Fiscalização. 

Prezado (a) Cidadão(ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de nº 
73533/2017 . Conforme despacho do 
Coordenador da área, a demanda foi 
encaminhada para a EQUIPE NOTURNA 
desta Agefis para ser inserida no 
Cronograma de Ações Fiscais.  Dessa 
forma, encerramos sua manifestação 
no sistema OUV e será dado 
continuidade nas ações fiscais no novo 
sistema da Agefis, tendo em vista não 
ser possível reabilitar a presente. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. Atenciosamente, 
Ouvidoria  AGEFIS 

1 

73577 2017 Denúnci
a 

09/06/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Oficina 
mecânica 

Cidadão Denuncia a existência de uma Oficina 
Mecânica e Lanternagem situada à QN 14E, 
Conjunto 10, Casa 12 no Riacho Fundo II / DF, que 
vem causando sérios transtornos aos moradores 
das proximidades com a produção de muito 
barulho, estacionamento nas calçadas dos 
moradores, carros em alta velocidade quando 
estes estão sendo submetidos a testes durante o 
conserto, Relata que por ser um local de 
residências fica difícil uma convivência pacifica, 
pois o local é impróprio para instalações desse 
tipo de comercio, Solicita providências com 
URGÊNCIA! 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
73577/2017. Conforme despacho do (a) 
Auditor (a) Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Informamos que em vistoria no dia 
14/06/2017 às 10h40min, o 
estabelecimento foi interditado e 
multado por descumprimento da 
notificação D 036395-AEU e ainda 
notificado por ocupação irregular de 
área pública com veículos para 
manutenção. (AUTO DE INTERDIÇÃO 
D036391-AEU/AUTO DE INFRAÇÃO D 
036141-AEU e AUTO DE NOTIFICAÇÃO 
D120433-AEU) ”. Dessa forma, 
encerramos sua manifestação. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. 

1 

75104 2017 Denúnci
a 

13/06/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
bares, 
lanchonete e 
restaurante 

Cidadão Denuncia a existência de  uma 
Lanchonete de Nome: SOBERANO - LANCHES E 
PETISCOS situada a QN - 20, Conjunto 7, Lote n. 20 
na Cidade do Riacho Fundo II / DF, que vem 
cometendo várias irregularidades e excessos com 
a produção de som muito alto, inclusive "Ao 
Vivo", que começa as 17:00hs e se estende até as 

Prezado (a) Cidadão (ã), pedimos 
desculpas pelo atraso na resposta da 
presente demanda, informando que se 
tornou inviável a efetivação de ações 
fiscais para este endereço no prazo de 
20 (vinte) dias, devido ao grande 
número de ouvidorias e de 

1 
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03:00hs da manhã, suspeita-se de clientes 
menores consumindo bebidas alcoólicas e os 
clientes em geral fazem uso de drogas no local, 
estacionam os carros nas calçadas dos moradores 
vizinhos, atrapalhando o acesso às garagens e que 
fazem suas necessidades fisiológicas nas grades 
dos moradores,  realizam, constantemente 
Jogatina(jogos de dominó, baralho, entre outros), 
instalou exaustores em desacordo com as normas 
vigentes, pois Este emitem fumaça e possui 
grande concentração de baratas que se espalham 
pela vizinhança, já foram vistos até ratos no local. 
Relata ainda que o proprietário instala, 
frequentemente, uma tenda na porta da referida 
lanchonete para aumentar o seu espaço e que por 
estes transtornos, já tentou resolver de forma 
amigável mais não teve êxito, pois o proprietário 
demonstra-se ser uma pessoa agressiva e 
intolerante ao um convívio saudável com os 
moradores. Relata ainda a suspeita de que a 
energia deste estabelecimento seja irregular. 
Relata por fim, que já procurou a Administração 
da Cidade do Riacho Fundo II, onde obteve 
daquela RA a informação de que o referido 
estabelecimento não possui Alvará de 
Funcionamento. Diante de tantos 
aborrecimentos, pede COM URGENCIA, a 
Fiscalização dos Órgãos competentes a citar: 
AGEFIS, IBRAM, VIGILÂNCIA SANITÁRIA e a CEB - 
Companhia Energética de Brasilia. 

programações/operações fiscais, 
somado ao reduzido número de 
Auditores e Inspetores Fiscais atuantes 
na Agefis. Informamos que a presente 
demanda será finalizada no sistema 
OUV-DF, sendo prorrogado por mais 15 
dias no Novo Sistema da AGEFIS, para 
que se possa atender a contento. 
Sugerimos que seja cadastrada nova 
demanda, após o prazo de prorrogação. 
Caso seja aberta nova reclamação, 
favor citar o número da ouvidoria 
anterior, tendo em vista não ser 
possível reabilitar a presente. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. Atenciosamente, 
ouvidoria da Agefis. 

81679 2017 Reclama
ção 

30/06/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida CAESB - 
Companhia de 
Saneamento do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
unidade 
habitacional  

Cidadã relata que no lote do vizinho localizado a 
QN - 14E, Conj. 5, Lote 17 - Riacho Fundo II - DF, 
existe um prédio de 3(três) pavimentos com 
apartamentos que são alugados e que 
frequentemente o esgoto deste imóvel ultrapassa 
os limites do terreno e quando transborda vai 
parar no seu lote pelo subsolo, provocando um 
mau cheiro e um serio transtorno a sua família, 
relata que já reclamou várias vezes e que 
nenhuma providencia foi tomada, relata que o 
proprietário não mora no local e que existe uma 
Senhora que reside no mesmo local que cuida 
deste imóvel. 

Informamos que a infiltração é 
resultado de um vazamento de uma 
tubulação de água potável, e na ocasião 
da visita, o usuário do lote 17 já havia 
resolvido o problema. O usuário foi 
notificado a deslacrar a suas caixas de 
inspeção para que posteriormente haja 
uma nova fiscalização no sistema 
interno do imóvel. Ficamos a disposição 
para demais contatos, caso necessário. 

1 

84831 2017 Reclama
ção 

07/07/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Central 162 - 
Controle de 
Qualidade 

Fiscalização em 
Lixo fora do 
horário de 
coleta 

Cidadã relata que na QN 8E, Conjunto 6, Lote 6A 
que fica no Riacho Fundo II / DF, o morador da 
referida casa, não recolhe as fezes dos dois 
animais de pequeno porte que possui e que este 
fato tem causado sérios transtornos. Pede 
Providências dos órgãos de fiscalização com 
urgência. 

Prezado (a) cidadão(ã). 
Sua manifestação foi recebida pela 
Ouvidoria-Geral do GDF. Entretanto o 
assunto tratado não é de competência 
Distrital. Esse caso deverá ser resolvido 
no judiciário. De acordo com o inciso XI, 
art. 5º, da Constituição Federal de 1988 
- a casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial. Se for do seu 
interesse, para registrar nova 
manifestação sobre outros assuntos de 
competência do Governo do Distrito 
Federal, acesse 
www.ouvidoria.df.gov.br ou ligue 162. 
Há, também, o atendimento presencial 
nas secretarias, administrações e 
demais instituições públicas do GDF. 
Atenciosamente, 
Ouvidoria-Geral 

1 

85831 2017 Denúnci
a 

11/07/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Invasão em 
área pública 
rural 

Cidadão denuncia uma invasão de área publica 
rural, localizado no CAUB II, fundos da Casa 27, na 
Cidade do Riacho Fundo II,  relata que os 
prováveis invasores são: Rodrigo, Rubens e a Sra. 
Maria de Fátima que é a mãe dos dois primeiros, 
relata que esta invasão se iniciou em meados do 
ano de 2015, relata que estas três pessoas estão 
fracionando vários lotes nesta área que possui  
aproximadamente: 1.000m2, relata que existe no 
momento 5(cinco) construções de casas já 
prontas e outras em construção. Relata que há 
um grande movimento pessoas no local, 
transportando material de construção e 
realizando o corte de árvores. Relata que existe o 
comércio desses lotes e que esta situação traz um 
risco aos moradores vizinhos e que, inclusive, já 
foi ameaçado de morte pelos supostos invasores. 
Relata que estes invasores, costumam ir com 
muita frequência ao local nos fins de semana e 
feriados para comercializar os lotes que,  
normalmente, é feito em dinheiro e que envolve 
veículos no negócio. Relata ainda que já fez esta 
mesma Denúncia por várias vezes  e que não 
tomaram as devidas providências. Pede 
providências com URGÊNCIA dos Órgãos de 
Fiscalização no sentido de coibir tal ação 
criminosa. 

Prezado (a) Cidadão (ã), encerramos 
esta demanda que se encontra inviável, 
por não possuir o endereçamento 
completo e, por ser anônima, torna-se 
impossível solicitar complementação. 
Atenciosamente, ouvidoria da AGEFIS. 

1 

89811 2017 Reclama
ção 

26/07/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Administração 
Riacho Fundo II - 
RA XXI 

Manutenção 
em 
estradas/rodov
ias 

Cidadão relata que no dia 24 de julho de 2017, 
máquinas de propriedade e origem desconhecida, 
construíram obstáculos de terra no trecho entre o 
Condomínio nº 42 e a DF-001 na Região 
Administrativa do Riacho Fundo II - DF (Próximo 
ao Balão do Piriquito) na QS - 23, Conjunto 3 - 
Condomínio Nº 42 e que estes obstáculos foram 
construídos para impedir o acesso de veículos que 
utilizavam este trecho como "Atalho". Reclama 
que esta interferência ficou tão alta que está 
atrapalhando e muito a passagem dos pedestres e 
ciclistas que saem do Condomínio n. 42 em 
direção a DF-001 (BRT)  para poder acesso aos 
ônibus na referida Rodovia. Pede que o Órgão 
competente fiscalize este local com URGÊNCIA. 

Prezado Senhor EVERALDO DA SILVA, 
Reportamo-nos a sua MANIFESTAÇÃO / 
PROTOCOLO nº Re - 089811/2017, para 
informar que o assunto em questão foi 
tratado por uma Unidade desta RA que 
adotou a seguinte providência: 
Informamos que uma equipe da 
Coordenação de Obras esteve no local 
motivo da reclamação e que após 
constatação, adotou medidas de 
regularização da área de forma a 
permitir um acesso mais adequado aos 
moradores. 
Agradecemos a sua participação e nos 
colocamos a disposição para novas 
Manifestações através da Central de 
Atendimento 162 ou pelo site 
www.ouvidoria.df.gov.br ou ainda por 
atendimento presencial na Ouvidoria 

1 
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desta RAXXI, localizada a QN 07A, 
Conjunto 6, Lotes ns. 01/02 - Área 
Especial - Riacho Fundo II / DF. 
 
Atenciosamente, 
OUVIDORIA 
Administração Regional do Riacho 
Fundo II 

94181 2017 Reclama
ção 

03/08/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Central 162 - 
Controle de 
Qualidade 

Cobrança de 
serviços 

Cidadão relata que o Governo está realizando 
algumas obras nas Quadras - QN - 16, 19 e 20 da 
Região Administrativa do Riacho Fundo II que são 
Quadras onde residem várias pessoas portadoras 
de deficiências, entre eles: cegos e com baixa 
visão e que estas obras não estão sendo 
realizadas em conformidade com os padrões 
adequados. Relata a construção de calçada na QN 
- 12 sem a instalação de piso tátil, falta sinalização 
horizontal e vertical em "braille" nas ruas. 
Reclama da falta de iluminação pública da 
passarela da QN - 12 e que em outras Quadras as 
obras de iluminação pública ficou pela metade. 
Reclama das dificuldades de acessibilidade, 
rampas mal feitas e inadequadas, Falta câmeras 
de filmagem, falta concluir a instalação de piso 
tátil  em alguns conjuntos. Solicita a presença do 
Fiscal destas obras para ouvir a opinião dos 
moradores, que se consideram um pouco 
desassistidos pelo Governo, sugere que o fiscal o 
procure pessoalmente na Quadra QN - 16, 
Conjunto 3, Lote 1 do Riacho Fundo II, ou faça 
contato por meio dos telefones: 983380248 / 
32571899. Informa que o Governador já esteve no 
local quando prometeu um café da manhã com 
estes moradores. Pede providências. 

Prezado (a)  Levino Pereira da Silva. 
Recebemos nesta Ouvidoria sua 
demanda. Informamos que devido sua 
manifestação se tratar de mais de um 
assunto, pertinentes a órgãos diversos, 
é necessário desmembrá-la de maneira 
que possamos encaminhar cada uma ao 
órgão competente, conforme orientado 
no Sistema Ouv antes do registro da 
demanda. 
1º passo – verifique quantas 
manifestações você deseja registrar. 
Lembre-se que em cada registro, deve 
ser informado apenas um assunto. 
Mesmo que os assuntos sejam 
parecidos, cada demanda deverá ter 
um protocolo. Essa medida é 
necessária, porque assim cada 
demanda será encaminhada ao órgão 
responsável pelo tema. Isso facilitará o 
seu acompanhamento e o tratamento 
da demanda. 
2º passo – confira se o assunto que 
você escolheu está listado entre as 
opções. Caso não esteja, tente se 
aproximar o máximo possível do 
assunto de seu interesse. 
3º passo – escreva um texto que esteja 
relacionado com o assunto escolhido. 
Caso o relato seja diferente do assunto, 
o encaminhamento da sua 
manifestação poderá ser prejudicado. A 
demanda será encerrada por 
inconsistência de informações. 
4º passo – detalhe o máximo possível e 
informe: 
• Quem são as pessoas envolvidas 
(nomes, apelidos etc) 
• Quando ocorreu o fato (data, horário, 
ocorreu uma única vez, sempre ocorre 
etc) 
• Onde é o local do fato (especifique 
informando o máximo de detalhes de 
localização e pontos de referência); 
• Como ocorreu o fato (você 
presenciou ou foram terceiros que 
presenciaram) 
• Há algum tipo de prova a ser 
apresentada para anexar à 
manifestação (tem filmagens, fotos e 
nomes de testemunhas para indicar). 
Neste caso, faz-se necessário cadastrar  
novas manifestações, pois assim 
poderemos encaminhar uma para cada 
Órgão competente. 
 Para consultar o andamento destas 
manifestações, acesse o nosso portal 
www.ouv.df.gov.br (entrar > minhas 
manifestações) ou ligue 162. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. Atenciosamente, 
Ouvidoria. 

1 

97207 2017 Reclama
ção 

10/08/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Não 
Resolvida 

URBI Descumprimen
to de tabela 
horária dos 
ônibus 

Cidadã relata que trabalha na Administração 
Regional do Riacho Fundo II e que diariamente 
utilizava o ônibus de linha n. 812.2 e que há 
aproximadamente 20(vinte) dias o referido ônibus 
não passa mais no trajeto Riacho Fundo II com 
destino a Via Leste de Ceilândia Sul. Relata que 
necessita desse ônibus para o seu deslocamento 
diário casa/trabalho. Pede providencias e 
informações do DFTRANS / GDF. 

Em resposta à sua manifestação, 
informamos que os horários, itinerários 
e a quantidade de veículos 
disponibilizados para a linha citada 
estão de acordo com as determinações 
do órgão gestor, DFTRANS. 
Esclarecemos que eventual diferença 
ocorrida entre os horários 
determinados e o tempo real de saída 
se dá em função do fluxo do trânsito, 
principalmente nos horários de pico. 
 
De qualquer forma faremos a 
verificação das tabelas horárias e de 
fluxo de passageiros, a fim de detectar 
possíveis falhas.  
Segue tabela atualizada; 
 
 
Se trata de Linha compartilhada com a 
Empresa São José, assim segue os 
horários feito pela Urbi: 
8122 REC. DAS EMAS(RIACHO FUNDO 
II/ "P" NORTE(VIA LESTE/QNR 05) 
Circular:  06:30 - 18:00 
 
Caso seja verificado algum problema, a 
Urbi enviará uma proposta de alteração 
ao DFTRANS, onde será analisado as 
sugestões de alterações de horários, 
itinerários ou veículos. Neste caso, 
somente o Órgão Gestor, DFTRANS, 
pode autorizar e expedir uma ordem de 
serviço determinando as alterações. 
 
Informamos que a Urbi mantém uma 
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equipe de planejamento que fiscaliza 
diariamente toda a frota, mantendo a 
organização e controle da operação, 
buscando atender à movimentação de 
seus clientes no menor espaço de 
tempo possível, prestando um serviço 
de qualidade. 
 
 
Por isso, contamos com a colaboração 
dos usuários, por meio do sistema da 
Ouvidoria, para nos relatar quaisquer 
anormalidades verificadas. 
 
Agradecemos a compreensão, 
colaboração e contamos com a 
participação dos clientes para melhoria 
dos serviços prestados. 

117522 2017 Denúnci
a 

21/09/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Comércio 
Irregular 

CIDADÃ DENUNCIA a existência de um LAVA-
JATO, cuja sede funciona em Trainer fixo na 
superfície situado à QS - 03, Conjunto 7, Lote 1 
(em frente ao Condomínio 25) na Cidade do 
Riacho Fundo II / DF, Relata que este LAVA-JATO 
não possui a drenagem adequada da água 
utilizada na lavagem dos carros, pois é 
direcionada a Rua e que este fato vem causando 
sérios transtornos aos moradores. Relata que o 
referido LAVA-JATO funciona no local há 
aproximadamente 30(trinta) dias e que dentro 
deste Trainer são realizadas festas nos fins de 
semana, Relata que as festas ocorrem a noite e 
que há produção de som alto, consumo de 
bebidas, jogo de luz e o mais grave é que há 
também no local uma grande concentração de 
pessoas, inclusive menores, que consomem e 
comercializam "DROGAS" e que esta situação vem 
tirando o sossego e a paz dos moradores. Solicita 
COM URGÊNCIA que os Órgãos competentes 
fiscalizem o local, pois a continuidade desta 
situação poderá se agravar causando assim mais 
insegurança aos moradores. AGUARDA 
PROVIDENCIAS. 

Prezado Cidadão, pedimos desculpas 
pelo atraso na resposta da presente 
demanda, informando que se tornou 
inviável a efetivação de ações  fiscais  
para este endereço no prazo de 20 ( 
vinte) dias,  devido ao grande número 
de ouvidorias e de 
programações/operações fiscais 
somado ao reduzido número de 
Auditores e Inspetores Fiscais atuantes 
na AGEFIS.  Será finalizada no sistema 
OUV-DF sendo prorrogada por mais 15  
( quinze ) dias no sistema da AGEFIS, 
para que se possa atender  a contento. 
Sugerimos que para fins de consulta  
seja contactada esta Agência de 
Fiscalização através do número 3961-
5126.  Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. 
Atenciosamente,Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

117659 2017 Reclama
ção 

21/09/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Não 
Resolvida 

Administração 
Riacho Fundo II - 
RA XXI 

Falha em 
procedimento 
do 
órgão/entidad
e pública 

Moradora relata reside à GRANJA MODELO, 
CHÁCARA 49, RIACHO FUNDO II / DF,  e que a 
Associação de Moradores da Granja Modelo, 
conseguiu uma emenda com o Deputado Wasny 
de Roure uma Emenda Parlamentar no valor de 
R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais) 
descentralizada no dia 08 de maio de 2017, 
conforme publicação no DODF para a 
Administração do Riacho Fundo II que seria o 
Órgão responsável pela execução da obra de 
retirada dos postes de alta tensão da Escola 
Classe Ruralzinha e demais lotes da Granja 
Modelo, Relata que a Defesa Civil em 2016 emitiu 
uma Notificação para a retirada destes postes  e 
recentemente foi feito um Relatório Minucioso 
sobre os riscos existentes na área e até o 
momento a Administração não deu inicio as 
obras, assim como não consegue uma explicação 
plausível para tal fato, salientamos que a emenda 
tem validade até o dia 31 de dezembro de 2017. 

Prezada Senhora MARILDA APARECIDA 
ALVES, 
Reportamo-nos a sua MANIFESTAÇÃO / 
PROTOCOLO nº Re - 117659/2017, para 
informar que o assunto em questão foi 
tratado por uma Unidade desta RA que 
adotou a seguinte providência: 
Informamos que foi autuado nesta 
Administração Regional o Processo 
Administrativo nº 0301.000.197/2017 
cujo objeto é a execução de obra para 
remanejamento de rede elétrica dos 
postes de alta tensão da Granja 
Modelo, devendo-se, no entanto, 
aguardar o término do Processo e 
consequente decisão sobre a 
viabilidade de se executar a obra, uma 
vez que os autos devem está 
devidamente instruído com a 
documentação exigida pela legislação 
pertinente. (Resposta realizada por 
meio do Memorando nº 53/2017-
ASTEC/RAXXI de 27/09/2017). 
Agradecemos a sua participação e nos 
colocamos a disposição para novas 
Manifestações através da Central de 
Atendimento 162 ou pelo site 
www.ouvidoria.df.gov.br ou ainda por 
atendimento presencial na Ouvidoria 
desta RAXXI, localizada a QN 07A, 
Conjunto 6, Lotes ns. 01/02 - Área 
Especial - Riacho Fundo II / DF. 
 
Atenciosamente, 
OUVIDORIA 
Administração Regional do Riacho 
Fundo II 

1 

118131 2017 Reclama
ção 

22/09/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Administração 
Riacho Fundo II - 
RA XXI 

Falha em 
procedimento 
do 
órgão/entidad
e pública 

Cidadão relata que reside na Quadra AC1, Granja 
Modelo, Chacara 49 na Cidade do Riacho Fundo II 
/ DF e que  não está sendo dado o devido 
andamento devido ao Processo Administrativo nº 
0301.000.197/2017 cujo objeto é Execução de 
Obras de Urbanização (ILUMINAÇÃO PUBLICA), 
relata que foi enviado  um recurso para atender a 
referida obra por meio de Emenda Parlamentar 
de autoria do Deputado Wasni de Roure no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reas) e este 
recurso foi disponibilizado para a Administração 
Regional do Riacho Fundo II no dia 08/05/2017 e 
até esta data a referida RA ainda não desenvolveu 
o Projeto Básico para os procedimentos de 
licitação no âmbito do Órgão. Relata que a 
referida obra atende um pedido da Defesa Civil 
que apresentou um Relatório de que a situação 
que ora se encontra oferece risco aos Moradores 
e aos vários alunos da Escola Classe Ruralzinha 
pois se faz necessário o remanejamento da atual 
rede elétrica existente no local. Pede Providencias 
e/ou que a Administração apresente um Relatório 
informado o motivo da demora na realização 
desta obra. 

Prezado Senhor FRANCISCO EDILSON 
FREITAS DE ABREU, 
Reportamo-nos a sua MANIFESTAÇÃO / 
PROTOCOLO nº Re - 118131/2017, para 
informar que o assunto em questão foi 
tratado por uma Unidade desta RA que 
adotou a seguinte providência: 
Informamos que foi autuado nesta 
Administração Regional o Processo 
Administrativo nº 0301.000.197/2017 
cujo objeto é a execução de obra para 
remanejamento de rede elétrica dos 
postes de alta tensão da Granja 
Modelo, devendo-se, no entanto, 
aguardar o término do Processo e 
consequente decisão sobre a 
viabilidade de se executar a obra, uma 
vez que os autos devem está 
devidamente instruído com a 
documentação exigida pela legislação 
pertinente. (Resposta realizada por 
meio do Memorando nº 54/2017-
ASTEC/RAXXI de 27/09/2017). 
Agradecemos a sua participação e nos 
colocamos a disposição para novas 
Manifestações através da Central de 
Atendimento 162 ou pelo site 
www.ouvidoria.df.gov.br ou ainda por 
atendimento presencial na Ouvidoria 
desta RAXXI, localizada a QN 07A, 
Conjunto 6, Lotes ns. 01/02 - Área 
Especial - Riacho Fundo II / 
DF.Atenciosamente, 

1 
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OUVIDORIA 
Administração Regional do Riacho 
Fundo II 

122069 2017 Denúnci
a 

02/10/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Obra em Área 
em 
Regularização 

Cidadã DENUNCIA a construção irregular de um 
Prédio localizada na QS - 06, Conjunto 3, em frene 
a Casa 18 na Cidade do Riacho Fundo II / DF, 
relata que a referida construção iniciou-se nesta 
data e que o local é destinado a lazer, pois já 
existe um Ponto de Encontro Comunitário - PEC, 
um Campo de Futebol,relata que não tem a Placa 
da Obra e que já construíram um barracão de 
madeira para a armazenagem de materiais de 
construção, possui um cercamento de toda a 
área, relata que existem no local 2(dois) operários 
trabalhando. Solicita a fiscalização dos Órgãos 
Competentes com Urgência no local, inclusive que 
a própria Administração Regional da Cidade 
verifique a existência de Alvará de Construção 
para a obra. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
122069/2017. Conforme despacho do 
(a) Auditor (a) Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação: “ 
Informamos que em vistoria foi lavrado 
o auto de notificação nº D064199-OEU 
no dia 23/10/2017, para o interessado 
apresentar a titularidade do imóvel ”. 
Dessa forma, encerramos sua 
manifestação. Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade. 

1 

122990 2017 Reclama
ção 

04/10/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Administração 
Riacho Fundo II - 
RA XXI 

Quebra-molas Morador reclama que há aproximadamente 
2(dois) anos solicitou à Administração do Riacho 
Fundo II a Instalação de Quebra-Molas na Quadra 
onde mora que fica localizada a QS - 06, Conjunto 
6, Casa 03 - Riacho Fundo II / DF, e que até o 
momento não teve um retorno da referida 
Administração Regional. Relata a ocorrência de 
acidentes no local (atropelamento de uma 
criança) devido a falta de Quebra-Molas, fato que 
motiva os motoristas a cometerem excessos de 
velocidade. Reclama também a existência de uma 
depressão no asfalto em frente a sua Casa que 
provoca frequentemente o acúmulo de água, 
causando assim grande transtorno. Solicita 
providências com URGÊNCIA. 

Prezado Senhor SANDRO DOS REIS 
AGUIAR, 
Reportamo-nos ao PROTOCOLO em 
epígrafe para informar que o assunto 
em questão foi submetido a análise e 
manifestação da Diretoria de Obras - 
DIROB, que já adotou providências 
junto ao Departamento de Transito do 
Distrito Federal - DETRAN/DF para 
construção de quebra-molas no 
referido endereço e que os serviços de 
tapa-buracos solicitados já estão 
relacionados no cronograma de 
execução. 
Agradecemos a sua participação e nos 
colocamos a disposição.  
Atenciosamente, 
OUVIDORIA 
Administração Regional do Riacho 
Fundo II 

1 

123372 2017 Reclama
ção 

05/10/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Central 162 - 
Controle de 
Qualidade 

Tapa buraco - 
manutenção 
de vias 
públicas 

tese invalidar manifestação Teste. 1 

123768 2017 Solicitaç
ão 

05/10/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Administração 
Riacho Fundo II - 
RA XXI 

Licença de 
Obras 

Morador reclama que foi implantado um canteiro 
de obras localizado em uma área especial que fica 
em frente ao Conjunto 3, da QS - 06 na Cidade do 
Riacho Fundo II, relata que há duvida quanto 
legalidade desta obra, pois na referida área já 
estão instalados um Ponto de Encontro 
Comunitário - PEC, Uma Quadra de Esportes e um 
Parque Infantil, acredita ser uma área destinada 
ao lazer e a práticas esportivas. Relata que o 
canteiro de obras se iniciou há poucos dias e que 
no momento há dois operários trabalhando no 
local. Solicita da Administração Regional da 
Cidade  INFORMAÇÕES quanto a legalidade  e se 
foi emitido o ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO para a 
referida OBRA. 

Prezado Senhor FRANCISCO PEREIRA 
DA SILVA, 
Reportamo-nos ao PROTOCOLO em 
epígrafe para informar que o assunto 
em questão foi submetido à análise da 
Diretoria de Ordenamento Territorial - 
DIDOT/CODES/RAXXI que informou a 
realização de visita "in loco" ao 
endereço do fato, tendo sido 
constatada instalações de canteiro de 
obra e que após consulta à 
Coordenação de Licenciamento não foi 
constatado o registro de emissão de 
Alvará de Construção para o referido 
local, assim, foi enviado o Memo.º 142-
DIDOT/CODES/RAXXI ao Gabinete para 
a adoção das medidas cabíveis junto a 
Agência de Fiscalização do Distrito 
Federal - AGEFIS/DF. (Resposta obtida 
por meio do Memorando n. 140/2017 - 
DIDOT/CODES/RAXXI de 27/10/2017). 
Agradecemos a sua participação e nos 
colocamos a disposição.  
Atenciosamente, 
OUVIDORIA 
Administração Regional do Riacho 
Fundo II 

1 

123893 2017 Denúnci
a 

06/10/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Comércio 
estabelecido 
com 
mercadorias/e
quipamentos 
em área 
pública 

Cidadão Denuncia que o Supermercado Squina 7 
que fica localizado à QN 7E, Conjunto 3 na Cidade 
do Riacho Fundo II / DF, está depositando, 
IRREGULARMENTE,  restos de obra  e lixo em uma 
área que fica do lado do referido 
estabelecimento, reclama que o referido 
supermercado tem um exaustor muito barulhento 
que incomoda os moradores continuamente, 
principalmente no período da noite. Solicita uma 
fiscalização no local com URGÊNCIA. 

Prezado (a) Cidadão (ã), recebemos 
nesta Ouvidoria sua demanda de Nº 
123893/2017. Conforme despacho do 
Auditor Fiscal responsável pelo 
atendimento de vossa manifestação:  
"Prezado (a) Ouvidor (a) bom dia, vimos 
informar a vossa senhoria que a 
presente demanda originou ação fiscal 
de vistoria. Esclarecemos que no 
momento da diligência não foi 
encontrada a irregularidade reclamada. 
Cuida-nos registrar entretanto que foi 
procedida orientação ao proprietário 
do estabelecimento quanto as normas 
de limpeza urbana." Dessa forma, 
encerramos sua manifestação. 
Agradecemos sua participação. A 
participação social é uma atitude 
cidadã, ajuda o Governo e beneficia 
toda a sociedade. 

1 

123970 2017 Denúnci
a 

06/10/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida SEAGRI - 
Secretaria de 
Estado da 
Agricultura, 
Abastecimento e 
Desenvolvimento 
Rural 

Fiscalização em 
Parcelamento 
irregular do 
solo 

Cidadão denuncia uma invasão de área publica 
rural, localizado no CAUB II, fundos da Casa 27, na 
Cidade do Riacho Fundo II,  relata que os 
prováveis invasores são: Rodrigo, Rubens e a Sra. 
Maria de Fátima que é a mãe dos dois primeiros, 
relata que esta invasão se iniciou em meados do 
ano de 2015, relata que estas três pessoas estão 
fracionando vários lotes nesta área que possui  
aproximadamente: 1.000m2, relata que existe no 
momento 7(SETE) construções de casas já prontas 
e outras em construção. Relata que há um grande 
movimento pessoas no local, transportando 
material de construção e realizando o corte de 
árvores. Relata que existe o comércio desses lotes 
e que esta situação traz um risco aos moradores 
vizinhos e que, inclusive, já foi ameaçado de 
morte pelos supostos invasores. Relata que as 
vendas dos lotes de toda a área já está sendo 
concluída. Relata que estes invasores, costumam 
ir com muita frequência ao local nos fins de 

Prezado(a) Cidadão(ã), 
 
Sua demanda nº 123970/2017 foi 
respondida pela Subsecretaria de 
Regularização Fundiária – SRF, 
conforme disposto no Processo 
SEI_00070_00010106_2017_17, anexo.  
Caso deseje registrar nova 
manifestação acesse os mesmos canais 
de atendimento – 
www.ouvidoria.df.gov.br; Central 
Telefônica 162 e atendimento 
presencial nas secretarias, 
administrações e demais instituições 
públicas do GDF. 
Para ter conhecimento de mais serviços 
prestados por esta Secretaria acesse 
http://www.agricultura.df.gov.br/ e 
clique em Carta de Serviços. 
Após o encerramento desta demanda, 

1 
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semana e feriados para comercializar os lotes que,  
normalmente, é feito em dinheiro e que envolve 
veículos no negócio. Relata ainda que já fez esta 
mesma Denúncia por várias vezes, inclusive no 
Ministério Público do Distrito Federal e na 
Delegacia do Meio Ambiente do DF e que até 
agora ainda não tomaram as devidas 
providências, não entende porque até agora 
nenhuma providência foi adotada. Pede 
providências com URGÊNCIA dos Órgãos de 
Fiscalização no sentido de coibir tal ação 
criminosa. 

por gentileza, participe da nossa 
pesquisa de satisfação. 
Agradecemos a sua participação. Assim 
poderemos juntos melhorar os serviços 
públicos prestados.Atenciosamente. 
Ouvidoria  
SEAGRI 

129869 2017 Denúnci
a 

20/10/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
Obra em Área 
em 
Regularização 

Cidadão Denuncia que o morador que reside a QN 
7E, Conj. 4, Casa 17, iniciou uma construção há 
aproximadamente 6 meses, relata que o referido 
morador não fez nenhuma locação de Container e 
que por isso realiza o depósito dos restos da obra 
em uma Área que fica ao lado da sua casa e que 
esta situação vem causando sérios transtornos 
pois atrapalha o acesso a sua própria garagem. 
Relata que já tentou um diálogo com o referido 
morador por duas vezes que respondeu que não 
removeria este entulho informando que seria um 
serviço da Administração Regional. Solicita as 
providências dos Órgãos de Fiscalização com 
URGÊNCIA. 

Prezado Cidadão, 
Recebemos nesta Ouvidoria sua 
demanda nº 129869/2017.   A respeito 
informamos que conforme despacho 
do Auditor Fiscal responsável pelo 
atendimento:“Prezado (a) Ouvidor (a) 
bom dia, vimos informar a vossa 
senhoria que a presente demanda 
originou ação fiscal de vistoria. 
Esclarecemos que procedemos a 
lavratura de Auto de Notificação E 
002901 FAU de 24/10/2017 
objetivando a regularização do ato 
infracional.  ” Dessa forma, encerramos 
sua manifestação.   Agradecemos sua 
participação. A participação social é 
uma atitude cidadã, ajuda o Governo e 
beneficia toda a sociedade. 
Atenciosamente, Ouvidoria AGEFIS. 

1 

134211 2017 Solicitaç
ão 

30/10/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida NOVACAP - 
Companhia 
Urbanizadora da 
Nova Capital do 
Brasil 

Colocação de 
tampa na boca 
de lobo 

Cidadão solicita a instalação de  tampa de 
concreto para bueiro (boca de lobo) localizado à 
QN 5B, Conjunto 3, Lote 15 na Cidade do Riacho 
Fundo II - DF. Relata que a ausência desta Tampa 
oferece um sério risco de acidentes no local. 
Solicita providências com Urgência. 

Prezado: EDSON 
Informamos que sua solicitação foi 
encaminhada ao Departamento de 
Infraestrutura Urbana – DEINFRA da 
Diretoria de Urbanização para fins de 
providencias quanto ao pleiteado. O 
número de protocolo é 405296/2017. O 
prazo para atendimento é de 60 
(sessenta) dias conforme dispõe na 
Carta de Serviços ao Cidadão da 
NOVACAP. Informamos também que 
caso sua demanda não seja atendida no 
prazo, sugerimos que entre em contato 
com esta Ouvidoria para acompanhar o 
andamento através do SISPROT – 
Sistema de Protocolo.Atenciosamente, 
Ouvidoria/NOVACAP 

1 

137886 2017 Reclama
ção 

08/11/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Administração 
Riacho Fundo II - 
RA XXI 

Atendimento 
ao cidadão em 
órgão/entidad
e pública do DF 

Cidadã relata que deu entrada com um Pedido de 
Alvará de Construção na Administração Regional 
do Riacho Fundo II há aproximadamente 5(cinco) 
meses para o Endereço: QN 14B, Conjunto C, Lote 
7 na Cidade do Riacho Fundo II e que até a 
presente data o referido documento  ainda não 
foi emitido, reclama que já foi autuada pela 
Agência de Fiscalização do Distrito Federal - 
AGEFIS devido a falta deste documento. Relata 
que já procurou a Administração Regional em 
busca de uma explicação e que lhe foi dito que 
não há Topógrafo no Órgão para a realização dos 
procedimentos preliminares à emissão do Alvará. 
Pede providências com URGÊNCIA. 

Prezada Cidadã, 
Reportamo-nos ao PROTOCOLO em 
epígrafe para informar que o assunto 
em questão foi submetido a Unidade 
Responsável que informou não existir 
Topógrafo no Quadro de Pessoal desta 
Administração Regional e que por esta 
razão, este serviço de Topografia está 
sendo feito na medida do possível, pela 
Administração Regional de Samambaia. 
(Resposta obtida através do 
Memorando n. 319/2017 - 
COLOM/RAXXI de 10/11/2017).  
Agradecemos a sua participação e nos 
colocamos a disposição.  
Atenciosamente, 
OUVIDORIA 
Administração Regional do Riacho 
Fundo II 

1 

150589 2017 Reclama
ção 

08/12/2017 ALUIZIO CASTRO 
COELHO 

Respondida Agefis - Agência de 
Fiscalização do 
Distrito Federal 

Fiscalização em 
bares, 
lanchonete e 
restaurante 

Cidadã reclama  que na QN 8C, Conjunto 1 na 
Cidade do Riacho Fundo II / DF, funciona uma 
DITRIBUIDORA DE BEBIDA de nome "GARGALHO"  
que funciona em área residencial e que  
frequentemente a referida Distribuidora  vem 
perturbando o sossego dos moradores com a 
produção diária de som em altíssimo volume  que 
se inicia por volta de 1:00h da manhã se 
estendendo até as 5:50hs da manhã. Relata que 
outros moradores já reclamaram desta situação 
ao proprietário do estabelecimento se recusa a 
atender o pedido dos moradores. Relata que 
juntamente com essa Distribuidora de Bebida, 
funciona  um FOOD TRUCK que produz som alto 
na mesma proporção da referida Distribuidora. 
Solicita uma fiscalização dos órgãos competentes 
com URGÊNCIA. 

Prezado (a) Cidadão (ã),encerramos 
esta demanda por não ter sido 
atendido o pedido de complementação 
dos dados essencias de endereçamento 
no prazo solicitado. Atenciosamente, 
Ouvidoria da AGEFIS. 

1 

Contagem  

  

  68 

Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  

 

14 Relatório de Manifestações Encerradas fora do Prazo 

 

Órgão Centralizador: Administração Riacho Fundo II 

E-mail Subscrição: ouvidoria.adm.riachofundo2@gmail.com 
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Ano 

Abertura 

Número de 

Protocolo 

Classificacao Situação 

Historico 

Situacao Atual Data abertura Data Resposta Dias Resposta 

2016 10078 Reclamação Vencida Respondida 26/09/2016 20/10/2016 24 

10808 Solicitação Vencida Não Resolvida 27/09/2016 20/10/2016 23 

11353 Reclamação Vencida Respondida 28/09/2016 21/10/2016 23 

11402 Solicitação Vencida Resolvida 28/09/2016 21/10/2016 23 

8172 Reclamação Vencida Respondida 23/01/2017 14/02/2017 22 

Contagem       5 5 5 

2017 46371 Reclamação Vencida Respondida 11/04/2017 09/05/2017 28 

44125 Elogio Vencida Respondida 06/04/2017 03/05/2017 27 

123768 Solicitação Vencida Respondida 05/10/2017 30/10/2017 25 

70942 Solicitação Vencida Resolvida 04/06/2017 28/06/2017 24 

19475 Solicitação Vencida Respondida 14/02/2017 08/03/2017 22 

18301 Solicitação Vencida Não Resolvida 13/02/2017 06/03/2017 21 

Contagem       6 6 6 

Contagem         11 11 11 

        

 
Obs. Este relatório do Ouv-DF e é atualizado todo dia 1º de cada mês. Trata-se da relação dos assuntos 

demandados para o órgão/entidade em ordem de incidência separados por ano e mês de abertura de acordo 

com sua classificação.  
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