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1. PROJETO 

Plano de Ação para elaboração da Carta de Serviços ao Usuário 

 

2. APRESENTAÇÃO 

São insumos para o desenvolvimento do presente projeto: 

a) Avaliação realizada pela equipe técnica responsável pela implantação da 
Carta de Serviços; 

b) Referências técnicas de entidades das diversas esferas de poder. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO OU UNIDADE 

Unidade Central de Controle Interno 

 

4. NOME DOS MEMBROS DA EQUIPE 

• Kassio Valadares Amorim – Controlador Geral do Município 

• Ronney Milanez Baldotto – Superintendente de Controle Interno 

• Lacy Ferreira Barbosa Filho – Diretor de Integridade e Transparência 
 
controladoria@alegre.es.gov.br 

 

5. OBJETIVO DO PROJETO 

Elaboração de Plano de Ação para modernizar a gestão de atendimento ao 
usuário de serviços públicos. 

 

6. JUSTIFICATIVA 

A Carta de Serviços é um documento previsto na Lei nº 13.460, de 26 de junho 
de 2017, que visa informar aos cidadãos: 
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• quais os serviços prestados pelo portal institucional; 

• como acessar e obter esses serviços; 

• quais são os compromissos com os padrões de atendimento estabelecidos. 

A publicação de Carta de Serviços ao Usuário tornou-se imperativo legal, nos 
termos do art. 7º do CDU, que estabelece que “os órgãos e entidades abrangidos 
por esta Lei divulgarão Carta de Serviços ao Usuário”. 

 

7. PREMISSAS 

Foco no cidadão 

O Setor Público tem o dever de atender às necessidades do cidadão e precisa 
conhecer as suas necessidades e expectativas para orientar os processos 
internos e capacitar a força de trabalho para satisfazer essas necessidades e 
atender as expectativas. Para isso, é necessário: 

• identificar os cidadãos/usuários dos serviços públicos; 

• conhecer suas necessidades e avaliar a capacidade do órgão em atendê-las;  

• saber como são divulgados os serviços públicos e como é feita a avaliação da 
satisfação de seus usuários; 

• Definir estratégias para implementação de melhorias. 

Fomento ao Controle Social 

Devem ser disponibilizadas as condições para que os cidadãos e a sociedade 
possam cobrar do Estado a implementação e a otimização contínua desses 
serviços. A participação do cidadão é imprescindível para o aprimoramento dos 
serviços públicos. Ele precisa ser estimulado a manifestar a sua opinião e exercer 
seu o papel de guardião de seus direitos. O controle social é requisito essencial 
para a administração pública contemporânea em regimes democráticos, o que 
implica na garantia da transparência de suas ações e na institucionalização de 
canais de participação social. 

 

8. PRODUTOS  

• Carta de Serviços implantada; 

• Modelo de melhoria contínua implantado. 

 

9. ANÁLISE DE RISCOS DO PROJETO  

 

9.1. Riscos Identificados e Possibilidade de Ocorrência e danos: 

 



 
 
 

 
 
 

Risco Mapeado 

Possibilidade de 
Ocorrência 

(Baixo/Médio/Alto) 

Impacto 

   

Baixo número de serviços que 
possam ser disponibilizados a 
curto prazo na Carta de Serviços. 

Médio Prejuízos na relevância da 
entrega do projeto para a 
sociedade. 

Baixo número de processos 
mapeados. 

Médio Atraso na entrega da Carta 
pela necessidade de 
mapeamento dos 
processos. 

 

9.2. Ações a serem tomadas para amenizar ou eliminar as chances de 
ocorrência do risco e ações de contingência, caso os riscos ocorram:  

 

Risco Mapeado Ações Preventivas Ações Contingenciais 

   

Baixo número de serviços 
que possam ser 
disponibilizados a curto 
prazo na Carta de 
Serviços. 

Identificar possíveis 
parcerias para cessão de 
know-how para 
disponibilizar serviços na 
Carta. 

Sensibilizar o alto escalão 
do órgão para priorizar o 
projeto e ceder servidores 
para dar musculatura e 
qualificação à equipe 
técnica. 

Baixo número custos de 
processos mapeados. 

Criar força tarefa para o 
mapeamento, mesmo que 
simplificado, dos 
processos mais relevantes. 

Estabelecer um rol mínimo 
de processos que deverão 
ser mapeados.  

  

10. RESTRIÇÕES  

• Baixo número de servidores envolvidos na execução do projeto; 

• Suporte de TI insuficiente; 

• Carga horária de servidores restrita; 

• Necessidade de mudança cultural dos servidores envolvidos no atendimento 
ao cidadão. 

 



 
 
 

 
 
 

11. BASE LEGAL 

• Lei 13.460 de 2017. 

 

12. PLANO DE AÇÃO 

 

Atividade Período Objetivos 

1. Identificar as unidades da 
organização que deverão estar 
envolvidas na elaboração da 
Carta de Serviço. 

01/07/2022  
a  

15/07/2022 

• Lista das unidades 
administrativas onde 
será possível atingir o 
melhor resultado. 

2. Identificar os serviços para os 
quais deverão ser estabelecidos 
os compromissos com o 
atendimento. 

16/07/2022 
a 

31/07/2022 

• Serviços agrupados 
em curto, médio e 
longo prazo de 
disponibilização para 
sociedade. 

3. Identificar os tempos e prazos 
atuais para obtenção dos 
serviços identificados. 

01/08/2022 
a 

15/08/2022 

• Primeiro levantamento 
de tempos e prazos 
dos serviços. 

4. Identificar as informações de 
acesso (documentos e 
requisitos para obter o serviço, 
horários, contatos, telefones, 
endereço). 

16/08/2022 
a 

31/08/2022 

• Quais documentos e 
os requisitos 
necessários para que 
o cidadão possa obter 
o serviço desejado. 

5. Identificar mecanismos de 
comunicação com os cidadãos 
(informação, recebimento de 
sugestões e atendimento a 
reclamações). 

01/09/2022 
a 

15/09/2022 

• Meios de comunicação 
que a organização 
disponibiliza para o 
cidadão para 
recebimento de 
sugestões e 
atendimento a 
reclamações. 

6. Estabelecer compromissos com 
o atendimento para os serviços 
identificados. 

16/09/2022 
a 

30/09/2022 

• Serviços e respectivos 
compromissos com o 
atendimento. 



 
 
 

 
 
 

Atividade Período Objetivos 

7. Formatar a Carta de Serviços. 

7.1. Identificar os formatos da 
Carta de Serviços; 

7.2. Definir o conteúdo da Carta 
de Serviços. 

03/10/2022 
a 

31/10/2022 

• Formato da Carta de 
Serviços Definido. 

8. Aprovar a Carta de Serviços. 
01/11/2022 

a 
15/11/2022 

• Carta de Serviços 
aprovada pela 
autoridade 
competente. 

9. Divulgar a Carta de Serviços. 

9.1. Divulgação Interna 
(Reuniões de 
sensibilização). 

9.2. Divulgação Externa. 

16/11/2022 
a 

30/11/2022 

• Divulgação interna e 
externa da Carta de 
Serviços realizada. 

10. Monitorar a efetividade dos 
compromissos com o 
atendimento firmados e 
divulgados na Carta de Serviços 
da Organização. 

01/12/2022 
a 

08/12/2022 

• Avaliação permanente 
dos compromissos 
firmados e divulgados 
na Carta. 

11. Fim do Projeto 16/12/2022  

 
 
Alegre/ES, 20 de junho de 2022. 
 
 
Kassio Valadares Amorim 
Controlador Geral do Município 
 
 
Ronney Milanez Baldotto 
Superintendente de Controle Interno 
 
 
Lacy Ferreira Barbosa Filho 
Diretor de Integridade e Transparência 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ANEXO I 
 
Identificação das áreas e serviços da organização que deverão divulgar a Carta 

de Serviços. 
 
Unidades da Organização que deverão estar envolvidas no processo de trabalho 
para estabelecer compromissos com o atendimento: 
 

Sigla da 
Unidade 

Descrição da Unidade 

UCCI Unidade Central de Controle Interno 

PGM Procuradoria Geral do Município 

DEF. CIVIL Superintendência de Defesa Civil 

  

SEGOV Secretaria Executiva de Governo 

SEAD Secretaria Executiva de Administração 

SEASDH Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos 

SECUTE Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes 

SEDER Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural 

SEED Secretaria Executiva de Educação 

SEFIP Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento 

SEMADS Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 

SESA Secretaria Executiva de Saúde 

SEOSU Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos 

  

FAFIA Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre 

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre 

IPASMA Instituto de Previdência e Assistência do Município de Alegre 

 


