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RESUMO 

 

O presente projeto de intervenção visa formular um plano de ação para a elaboração da Carta 

de Serviços da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Essa Carta é uma ferramenta 

de comunicação, um instrumento de transparência, um canal de relacionamento com o 

cidadão e estímulo à participação social, assim como um fomento à eficiência da organização 

pública. Sua implementação pela Assembleia do Rio Grande do Norte é prevista desde 2011, 

pela Lei 9461, o que não foi efetivado. São objetivos específicos do projeto de intervenção: 

mapear os serviços públicos oferecidos ao cidadão pela Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Norte, e os seus respectivos setores, a partir das resoluções 090 e 091/2017; 

diagnosticar como, atualmente, os serviços são comunicados, solicitados e executados, com 

apontamentos das principais dificuldades e carências dos setores; sugerir modelo de checklist 

para orientar setores da Assembleia Legislativa sobre a definição de fluxos de informação e 

prestação de serviços; e propor modelo de oficina para elaboração da Carta de Serviços a 

partir da ferramenta de planejamento 5W2H. Serão consideradas as etapas previstas pelo Guia 

Metodológico de elaboração da Carta de Serviços e o novo Decreto 9.094/2017, que passou a 

tratar a ferramenta de transparência e descrição dos serviços públicos por Carta de Serviços ao 

Usuário. O tipo de pesquisa para o diagnóstico que embasou a proposta é exploratória 

descritiva. Nesse sentido, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com responsáveis das 

divisões e núcleos da Assembleia bem como pesquisa documental, cujos dados foram tratados 

por meio da análise qualitativa. 

  

Palavras-chaves: Gestão Pública, Poder Legislativo, Transparência Pública, Carta de 

Serviços. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present intervention project aims to formulate a plan of action for the elaboration of the 

Service Charter of the Legislative Assembly of Rio Grande do Norte. This Charter is a tool of 

communication, an instrument of transparency, a channel of relationship with the citizen and 

stimulus to social participation, as well as a promotion to the efficiency of the public 

organization. Its implementation, by the Assembly of Rio Grande do Norte, is scheduled from 

2011, by Law 9461, which was not implemented. Specific objectives of the intervention 

project are to map the public services offered to citizens by the Legislative Assembly of Rio 

Grande do Norte and their respective sectors, based on resolutions 090 and 091/2017; 

diagnose how, currently, the services are communicated, requested and executed, with notes 

of the main difficulties and deficiencies of the sectors; to suggest a checklist model to guide 

sectors of the Legislative Assembly on the definition of information flows and service 

provision; and propose a workshop template for the preparation of the Service Letter from the 

5W2H planning tool. The steps set forth in the Methodological Guide for the elaboration of 

the Service Charter and the new Decree 9.094 / 2017 will be considered, which started to treat 

the transparency tool and the description of the public services by Letter of Services to the 

User. The kind of research for diagnosis that grounded the proposal is descriptive exploratory. 

In this sense, semi-structured interviews were conducted with heads of the divisions and 

nuclei of the Assembly, as well as documentary research, whose data were treated through 

qualitative analysis. 

  

Keywords: Public Management, Legislative Branch, Public Transparency, Service Charter. 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Componentes básicos do Serviço Público. .............................................................. 27 

Figura 2 - Princípios em comum da Carta de Serviços ............................................................ 37 

Figura 3 - Ações necessárias para a elaboração de uma Carta de Serviços.............................. 40 

Figura 4 - Composição do Guia Unificado de Elaboração da Carta de Serviços. .................... 42 

Figura 5 - Etapas propostas para elaboração da Carta de Serviços. ......................................... 48 

Figura 6 - Ferramenta 5W2H. .................................................................................................. 75 

 

 

  

file:///D:/Documents/-%20Trabalhos/NormasTec%20JOB/-%20Correções%20de%20trabalhos/DIEGO_VALEVsLaurytha.docx%23_Toc11760790


 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Levantamento sobre as casas legislativas que apresentam Cartas de Serviço. ...... 17 

Quadro 2 - Setores da Assembleia Legislativa do RN selecionados para entrevistas. ............. 23 

Quadro 3 - Identificação dos setores que prestam serviços ao cidadão, a partir da 

estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte....... 49 

Quadro 4 - Localização da Divisão de Rádio e TV, a partir da estrutura organizacional 

da Fundação Djalma Marinho. .............................................................................. 50 

Quadro 5 - Diretoria de Políticas Complementares. ................................................................. 52 

Quadro 6 - Direcionamento das entrevistas na Assembleia Legislativa do RN. ...................... 56 

Quadro 7 - Avaliação do cumprimento dos requisitos da prestação de serviços por 

setores. ................................................................................................................... 57 

Quadro 8- Destaques da entrevista realizada na Escola da Assembleia. .................................. 58 

Quadro 9 - Destaques da entrevista realizada no Núcleo de Estudos e Debates. ..................... 60 

Quadro 10 - Destaques da entrevista realizada na Divisão de Rádio e TV. ............................. 61 

Quadro 11 - Destaques da entrevista realizada na Divisão do Memorial da Cultura e do 

Legislativo Potiguar. .............................................................................................. 63 

Quadro 12- Destaques da entrevista realizada na Divisão de Projetos Culturais e 

Socioculturais. ....................................................................................................... 64 

Quadro 13 - Destaques da entrevista realizada no Procon Legislativo. ................................... 65 

Quadro 14- Destaques da entrevista realizada no Núcleo de Promoção dos Direitos. ............. 66 

Quadro 15- Destaques da entrevista realizada no Setor de Serviço Social. ............................. 67 

Quadro 16 - Itens de Padrão de Qualidade do Serviço Público................................................ 71 

Quadro 17- Plano de Ação - Checklist das Ações. ................................................................... 72 

Quadro 18- Modelo de Plano de Ação para o Núcleo de Estudos e Debates. .......................... 76 

Quadro 19 - Modelo de Plano de Ação para Diretoria de Comunicação Institucional. ........... 76 

Quadro 20- Nós críticos por setor entrevistado. ....................................................................... 77 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 12 

1.1 INTERVENÇÃO PROPOSTA ....................................................................................... 19 

1.2 METODOLOGIA DA PESQUISA E DA INTERVENÇÃO ....................................... 21 

2 REFERENCIAL TEÓRICO EMPÍRICO ........................................................................ 25 

2.1 O ESTADO E O SERVIÇO PÚBLICO ......................................................................... 25 

2.2 ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL E GESPÚBLICA ................................................. 28 

2.3 CARTA DE SERVIÇOS .................................................................................................. 35 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CARTA 

DE SERVIÇOS ....................................................................................................................... 39 

2.5 CARTA DE SERVIÇOS PARA O LEGISLATIVO ..................................................... 44 

3 DIAGNÓSTICO .................................................................................................................. 48 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AO CIDADÃO PELA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN A PARTIR DAS RESOLUÇÕES 090 E 

091/2017 ................................................................................................................................... 48 

3.1.1 Escola da Assembleia ...................................................................................................... 50 

3.1.2 Diretoria de Políticas Complementares ........................................................................... 51 

3.1.3 Núcleo de Estudos e Debates........................................................................................... 55 

3.1.4 Rádio e TV Assembleia ................................................................................................... 55 

3.2 DIAGNÓSTICO DE SERVIÇOS A PARTIR DE ENTREVISTAS COM 

SERVIDORES ........................................................................................................................ 56 

3.2.1 Escola da Assembleia ...................................................................................................... 58 

3.2.2 Núcleo de Estudos e Debates........................................................................................... 59 

3.2.3 Rádio e TV Assembleia ................................................................................................... 61 

3.2.4 Divisão do Memorial de Cultura e do Legislativo Potiguar ............................................ 62 

3.2.5 Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais................................................................ 64 

3.2.6 Procon Legislativo ........................................................................................................... 65 

3.2.7 Núcleo de Promoção dos Direitos ................................................................................... 66 

3.2.8 Setor de Serviço Social .................................................................................................... 67 

3.2.9 Divisão de Programas Complementares de Saúde e Bem Estar ...................................... 68 

4 PROPOSIÇÃO DE MUDANÇA  ....................................................................................... 69 

4.1 PASSO A PASSO PARA ELABORAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇO .................. 699 



 

 

4.2 OFICINA PARA ELABORAÇÃO DA CARTA A PARTIR DO 

FERRAMENTA 5W2H ....................................................................................................... 733 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 79 

ANEXOS ................................................................................................................................. 84 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 93 

 

 



 

12 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O modelo de administração pública que tem como foco o cidadão é algo recente, com 

início nos anos 1980 em países da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), e no Brasil surge somente nos anos 1990 (COUTINHO, 2000, p. 40). 

Esse novo modelo busca a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, retirando 

o foco privilegiado dos processos e das exigências do próprio Estado. 

O foco de referência passa a ser o usuário-beneficiário do serviço, e não o 

responsável pela sua prestação. Desta forma, incentiva-se a criação de iniciativas 

para melhorar o acesso, a qualidade do atendimento, e os resultados dos serviços 

prestados. A opção pelo foco no cidadão e não no cliente explicita a opção da 

administração pública por preservar os direitos de todos os cidadãos, sejam eles 

usuários diretos ou não de seus serviços (COUTINHO, 2000, p. 40). 

Sobre a defesa dos direitos dos cidadãos, a década de 90 também destaca os primeiros 

anos da Constituição promulgada em 1988, com características democráticas. O princípio da 

eficiência em relação à administração pública é um dos destaques da atual Constituição, 

assunto que antes dela era tratado em discussões doutrinárias e com jurisprudências.  

A Emenda Constitucional 19/1998, seguindo os passos de algumas legislações 

estrangeiras, no sentido de pretender garantir maior qualidade na atividade pública e 

na prestação dos serviços públicos, passou a proclamar que a administração pública 

direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e do Municípios, deverá obedecer, além dos tradicionais princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, também o princípios da 

eficiência. (MORAES, 2007, p.308) 

Pereira (1998) critica a inclusão do princípio da eficiência, afirmando que a 

substituição dos princípios da qualidade do serviço público parece não ter sido a melhor 

escolha, já que esta tem sentido bem mais estrito que aquela. Moraes (2007) observa que não 

se trata da consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-

se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços sociais essenciais à população, 

visando a adoção de todos os meios legais e morais possíveis para a satisfação do bem 

comum. 

O princípio da eficiência está relacionado à qualidade do serviço público. Moraes 

(2007) destaca a definição dada pela Secretaria da Presidência, de que  

[...] qualidade de serviço público é, antes de tudo, qualidade de um serviço, sem 

distinção se prestado por instituição de caráter público ou privado; busca-se a 

otimização dos resultados pela aplicação de certa quantidade de recursos e esforços, 

incluída, no resultado a ser otimizado, primordialmente, a satisfação proporcionada 

ao consumidor, cliente ou usuário (MORAES, 2007, p.315). 
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O princípio da eficiência soma-se a mais quatro princípios constitucionais da 

administração pública: legalidade, publicidade, impessoalidade e moralidade. A discussão 

sobre eficiência, foco no cidadão e qualidade do serviço público permeia a reforma gerencial 

do estado brasileiro que propôs uma reconfiguração das estruturas estatais baseadas na 

substituição do modelo burocrático de administração pública por um modelo gerencial.  

A reforma gerencial no Brasil, inspirada no gerencialismo britânico, também 

recebeu influência dos princípios da New Public Management (NPM). Assim, o 

Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, coordenado pelo Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (Brasil, 1995), fortemente apoiado na new 

public management e na progressive governance, incorporou muitos elementos do 

paradigma neodesenvolvimentista. A implantação da NPM no Brasil procurou 

delinear um novo padrão de gestão pública, a denominada “administração 

gerencial”, apoiada nos princípios da flexibilidade, ênfase em resultados, foco no 

cliente e controle social. (MATIAS-PEREIRA, 2008, p.75) 

Lima (2009) observa que a partir de 1995, no âmbito do setor público brasileiro, 

principalmente nas esferas federal e estadual do Poder Executivo, vem-se desenvolvendo a 

gestão pública alicerçada em dois pontos: tornar a gestão mais voltada para o cidadão e para a 

sociedade do que para a burocracia, em outras palavras, colocar a burocracia a serviço do 

cidadão, tirando dela todas as exigências desnecessárias; e dar à gestão pública as 

características da gestão contemporânea – de excelência ou de classe mundial – sem, contudo, 

ferir sua essência pública. 

Em 1998, a administração pública brasileira institucionaliza o Modelo de Excelência 

em Gestão Pública, provocando o debate sobre o aperfeiçoamento da gestão nas instituições 

públicas brasileiras a partir do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA. O marco inicial surgiu com o projeto Padrões de Qualidade do Atendimento 

ao Cidadão/Carta de Serviços ao Cidadão e com o Decreto n° 3.507, de 13 de junho de 2000, 

que “dispõe sobre o estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento prestado aos 

cidadãos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e 

fundacional, e dá outras providências” (BRASIL, 2009, não paginado). 

No Decreto n° 5.378/2005, que institui o GESPÚBLICA em seu art. 2º, são elencadas 

as principais atribuições do Programa, quais sejam: 

Art. 2° - O GESPÚBLICA deverá contemplar a formulação e implementação de 

medidas integradas em agenda de transformações da gestão, necessárias à promoção 

dos resultados preconizados no plano plurianual, à consolidação da administração 

pública profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de instrumentos e 

abordagens gerenciais, que objetivem: 

I – Eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das 

competências constitucionais do Poder Executivo Federal; 

II – Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas; 
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III – Promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, 

relativamente aos resultados da ação pública; 

IV – Assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a 

adequação entre meios, ações, impactos e resultados; e 

V – Promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética (BRASIL, 

2005, [n.p.]) 

Uma das ferramentas apresentadas pela GESPÚBLICA para a implementação do 

Modelo de Excelência da Gestão foi a Carta de Serviços, instituída pelo Decreto nº 

6.932/2009 (BRASIL, 2009, [n.p.]).    

A Carta de Serviços tem o cidadão como foco e tem relação direta com a dimensão 

Cidadãos do Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP, uma vez que ela 

tem o intuito de: divulgar os serviços prestados pelas organizações públicas com os 

seus compromissos de atendimento para que sejam amplamente conhecidos pela 

sociedade; fortalecer a confiança e a credibilidade da sociedade na administração 

pública quando esta percebe uma melhora contínua em sua eficiência e eficácia e; 

garantir o direito do cidadão para receber o serviço em conformidade com as suas 

necessidades. (SANTANA; CARVALHO; ARAÚJO, 2014, p.5) 

Com vistas a prestação de serviço público de melhor qualidade, a Carta proporciona, 

por exemplo, a padronização do processo de atendimento em órgãos ou entidades públicas, 

incorporando métodos participativos e de controles de resultados, instrumentalizando o 

servidor para melhor prestação do serviço e o cidadão para exigir o serviço público de 

qualidade.  

O Programa Nacional de Gestão Pública – GESPÚBLICA apoiou centenas de órgãos e 

entidades da Administração Pública na melhoria de sua capacidade de produzir resultados 

efetivos para a sociedade. Para isso, lançou o Guia Metodológico da Carta de Serviços ao 

Cidadão, orientando a preparação da equipe de trabalho e de um plano de ação para a 

elaboração da Carta (BRASIL, 2008). 

Mais recente, um novo decreto, o 9.094, de 17 de julho de 2017, passou a tratar a 

ferramenta de transparência e descrição dos serviços públicos por Carta de Serviços ao 

Usuário, revogando o Decreto nº 6.932/2009. Além disso, o mesmo decreto de 2017 também 

revogou o Decreto 5.378/05 que instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GESPÚBLICA (BRASIL, 2017a). A função do programa passa a ser 

incorporada pela Plataforma de Cidadania Digital - Decreto nº 8.936/16 (BRASIL, 2016) e 

pelo Conselho Nacional para a Desburocratização, após sua criação. 

Ambos os decretos que tratam da Carta de Serviços regulamentavam sobre a 

obrigatoriedade de disponibilidade e implantação da Carta pelos órgãos públicos federais 

brasileiros. Desde julho de 2018, porém, está vigente a Lei nº 13.460/2017, que reforça que a 

Carta deve ser implementada por órgãos que prestam serviços aos cidadãos, nos âmbitos 



 

15 

 

 

 

federal, estadual e municipal, sejam órgãos públicos e entidades da administração pública 

direta e indireta, contemplando os três poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário, além de 

entidades que prestam serviços públicos de forma delegada (BRASIL, 2017b). 

Em uma pesquisa por repositórios e plataformas científicas, percebe-se a 

predominância de estudos sobre a implementação da Carta de Serviços por instituições 

Federais. Silva Júnior (2012) pesquisou sobre o portal do Centro de Ciências Humanas, Letras 

e Artes (CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba. A Carta da instituição de ensino foi 

pesquisada com base na engenharia da usabilidade, conceituada por Jakob Nielsen (1993), 

com os seguintes atributos: facilidade de aprendizado, eficiência de uso, facilidade de 

memorização, incidência de erros e satisfação subjetiva. 

Lima (2012) destaca que a Polícia Federal divulgou sua Carta de Serviços em março de 

2010, com a finalidade de cumprir o determinado no decreto do ano anterior. A Carta da 

Polícia Federal “aborda os cinco principais serviços prestados diretamente aos cidadãos, todos 

no campo da Polícia Administrativa: controle migratório, controle de armas, controle de 

segurança privada, controle de precursores químicos e emissão de certidão de antecedentes 

criminais” (LIMA, 2012, p. 40). O objetivo da pesquisa de Lima (2012) foi esclarecer como o 

orçamento era utilizado como instrumento de gestão, a partir do estudo das leis orçamentárias 

de 2007 a 2011 e da Carta de Serviços. 

Outra pesquisa avalia como a Receita Federal utiliza sua página eletrônica para realizar 

sondagem de satisfação com a prestação de serviços. Rampelotto, Löbler e Visentini (2015) 

estudaram sobre a utilização do e-Gov como instrumento de interação da Receita Federal com 

os cidadãos. Na avaliação do construto Maturidade, os autores sublinham que “a Receita 

Federal divulga uma Carta de Serviços com informações claras e precisas em relação aos 

serviços prestados e com detalhes sobre os padrões de qualidade do atendimento, em 

cumprimento ao Decreto 6.932/2009” (RAMPELOTTO; LÖBLER; VISENTINI, 2015, p. 

971).  

Ademais, no construto Disponibilidade, “as informações e os serviços estão 

disponíveis para acesso a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana”; quanto à 

Facilidade de Uso, é possível “encontrar informações e serviços através da página inicial, sem 

recorrer a outros sítios de busca”; e quanto a Acessibilidade e Transparência, “a Receita 

Federal utiliza o sítio para realizar pesquisas de satisfação com a prestação de serviços e 

disponibiliza os resultados para consulta pelos cidadãos” (RAMPELOTTO; LÖBLER; 

VISENTINI, 2015, p. 971). Mesmo sem a Carta de Serviços ser o foco do trabalho, os autores 
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discorrem sobre a importância do detalhamento dos serviços e como os cidadãos se sentem 

seguros ao utilizar a página da Receita Federal na internet. 

Mendes (2016) também pesquisa sobre a Carta de Serviços em instituição de ensino 

superior. Ela exemplifica que “de acordo com o portal do Ministério da Educação (MEC), o 

Brasil tem sessenta e uma Universidades Federais, estando dezesseis delas localizadas na 

região Nordeste. Foi possível constatar que apenas sete das Universidades localizadas na 

região Nordeste têm disponível a Carta” (MENDES, 2016, p. 17).  

Todavia, ao analisar as Cartas disponíveis, constatou-se que a maioria delas tem o 

formato de uma cartilha informativa onde são apresentados alguns dos serviços 

prestados, com uma breve descrição dos mesmos, além de alguns links, e-mails e 

telefones para contatos. Logo, essas Cartas, no formato em que estão 

disponibilizadas, não atendem ao principal requisito definido pelo Decreto, que trata 

de informar aos cidadãos as etapas do processo para a prestação dos serviços 

presentes e futuros, bem como o tempo determinado para cada uma das etapas, já 

que essas equivalem ao fluxo das atividades de um processo. (MENDES, 2016, p. 

18) 

O objetivo da pesquisa de Mendes (2016) foi apresentar um método que possibilitasse 

descrever as etapas da prestação do serviço que compõem a Carta de Serviço ao Cidadão a 

partir do modelo (desenho) do processo de negócio desenvolvido na notação BPMN (Business 

Process Management Notation), mais especificamente os fluxos de mensagens trocadas no 

processo com os seus participantes externos. A partir de template, a Carta gerada estaria em 

conformidade com o processo de negócio. O estudo de caso envolveu os modelos de 

processos de negócios disponibilizados pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Chaves (2016), por sua vez, trata da Gestão por Processos e do GESPÚBLICA 

aplicados à gestão administrativa do Programa de Pós-Graduação em Física (PPG-FIS) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Na pesquisa, são reunidos subsídios para a proposta de 

uma Carta de Serviços do PPG-FIS, concluindo que a Gestão por Processos e o 

GESPÚBLICA podem conjuntamente contribuir para a gestão administrativa na economia de 

recursos, diminuição do retrabalho, planejamento estratégico e gestão por resultados. Chaves 

(2016) também detalha as fases de implementação da Carta de Serviços. 

Em âmbito estadual, Thurner (2016) apresenta proposta de construção da Carta de 

Serviços do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, destacando ser de 

fundamental importância para a maior transparência de atuação funcional da instituição 

direcionada a garantia dos direitos e interesses sociais de âmbito difuso e coletivo. 

Ainda muito cedo, percebemos que as pessoas que procuravam o Ministério Público 

Estadual não conheciam, de fato, qual era a nossa finalidade, nossa missão, nosso 

dever institucional. (...) muito embora o Ministério Público tenha juridicamente 

papel bastante definido, essas atribuições não são conhecidas pela população em 

geral. (...) é muito comum a população procurar os serviços do Ministério Público 
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para a resolução de situações conflitantes de interesse tipicamente individuais 

disponíveis ou mesmo para resolução de problemas que não possuem nenhuma 

pertinência temática com as atribuições definidas pela Constituição Federal. 

(THURNER, 2016, p. 12) 

Não foram detectadas na literatura abordagens sobre a Carta de Serviços no âmbito no 

Poder Judiciário ou do Poder Legislativo. Este último, por exemplo, tem uma baixa adoção de 

Cartas de Serviços e também não conta com pesquisas que o associem à ferramenta. De todas 

as Assembleias Legislativas do Brasil, apenas a Assembleia do Mato Grosso conta com Carta 

de Serviços (Quadro 1). 

Quadro 1 - Levantamento sobre as casas legislativas que apresentam Cartas de Serviço. 

APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS CASAS LEGISLATIVAS 

CASA 

LEGISLATIVA 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FORMATO DE 

APRESENTAÇÃO 

Senado Federal https://www12.senado.leg.br/institucional/carta-de-

servicos 

Carta de Serviços 

Mato Grosso http://www.al.mt.gov.br/arquivos/institucional/carta-de-

servicos-ao-cidadao-2018.pdf 

Carta de Serviços 

Minas Gerais https://www.almg.gov.br/export/sites/default/a_assembleia

/entenda_assembleia/Downloads/pdfs/guia-cidadao-09-

2017.pdf 

Guias de Serviços e 

Informações para o 

Cidadão 

Maranhão http://www.al.ma.leg.br/arquivos/guia-pratico-alema.pdf Guia Prático da ALEMA 

São Paulo https://www.al.sp.gov.br/assembleia/servicos Aba Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

No Rio Grande do Norte, a Lei nº 9461, de 04 de março de 2011, prevê a criação da 

Carta de Serviços ao Cidadão da Assembleia Legislativa, porém, ainda não foi elaborada, 

apesar dos diversos serviços públicos que são oferecidos pela Casa. 

Considerando o funcionamento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte 

(ALRN), este se dá por diversas formas, seja por suas atividades ordinárias, ou por projetos 

específicos nas áreas como educação, cultura e assistência social. Uma das principais 

atividades são as sessões ordinárias, realizadas semanalmente para as discussões, apreciação 

das leis, requerimentos e proposições. A partir de requerimentos dos deputados, são realizadas 

Audiências Públicas, por meio do Núcleo de Estudos e Debates, com o propósito de envolver 

outras instituições e os cidadãos nos debates do legislativo. Solenidades também integram o 

rol de atividades do legislativo (ALRN, 2018a). 

Internamente, são formadas as Comissões Parlamentares, que podem ser de caráter 

permanente ou temporária e existem com caráter técnico-legislativo ou especializado para 

apreciar e deliberar assuntos ou proposições, assim como exercer o acompanhamento dos 

planos e programas governamentais e a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. 

São exemplos: a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Defesa dos 

https://www12.senado.leg.br/institucional/carta-de-servicos
https://www12.senado.leg.br/institucional/carta-de-servicos
http://www.al.mt.gov.br/arquivos/institucional/carta-de-servicos-ao-cidadao-2018.pdf
http://www.al.mt.gov.br/arquivos/institucional/carta-de-servicos-ao-cidadao-2018.pdf
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/a_assembleia/entenda_assembleia/Downloads/pdfs/guia-cidadao-09-2017.pdf
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/a_assembleia/entenda_assembleia/Downloads/pdfs/guia-cidadao-09-2017.pdf
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/a_assembleia/entenda_assembleia/Downloads/pdfs/guia-cidadao-09-2017.pdf
http://www.al.ma.leg.br/arquivos/guia-pratico-alema.pdf
https://www.al.sp.gov.br/assembleia/servicos
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Direitos Humanos e Cidadania, a Comissão de Finanças e Fiscalização, a Comissão de Saúde, 

entre outras (ALRN, 2018a). 

Em dezembro de 2017, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte publicou a 

resolução 090/2017, que dispõe sobre a reorganização da sua estrutura administrativa. A 

Ouvidoria foi uma das unidades administrativas criadas. Outras unidades, divisões e núcleos 

administrativos foram reordenados, entre elas a Diretoria de Políticas Complementares, a qual 

é 

Art. 127 [...] unidade subordinada à Diretoria-Geral, responsável pela prestação de 

serviços jurídicos, de bem-estar social e de saúde aos deputados, servidores e seus 

dependentes, e à sociedade em geral, de acordo com sua competência e outras 

diretrizes emanadas da Mesa da Assembleia e da Presidência (ALRN, 2017, [n.p.]). 

A Diretoria de Políticas Complementares é responsável pela prestação de serviços à 

comunidade e por uma programação anual, que conta com projetos específicos como a 

Assembleia Itinerante, que faz com que os municípios potiguares virem sede provisória do 

legislativo estadual, com a realização de sessões plenárias e audiências públicas; a Assembleia 

Cidadã, que promove ações de cidadania sem fins lucrativos, em forma de mutirão; e a 

Assembleia Cultural, com o investimento no cenário artístico do Rio Grande do Norte. A esta 

Diretoria também estão ligados a Escola da Assembleia, o Procon Legislativo e o Memorial 

do Legislativo Potiguar (ALRN, 2017). 

A integração entre o Poder Legislativo e a população é facilitado por diversos canais 

institucionais de comunicação. Além da cobertura das ações dos deputados e comissões, as 

mídias da Assembleia também trazem pautas criativas envolvendo história, cultura, economia 

e cotidiano do Rio Grande do Norte. Um dos meios de comunicação é a TV Assembleia do 

RN que começou a operar em outubro de 2003 e conta com uma grade composta pelas 

transmissões das atividades legislativas, telejornal, programas educativos e de entretenimento. 

O legislativo potiguar conta, ainda, com a Rádio Assembleia, também voltada para 

comunicação institucional e entretenimento. A TV e a Rádio Assembleia são administradas 

pela Fundação Djalma Marinho, uma entidade sem fins lucrativos. 

A partir do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, o site da Assembleia instituiu 

em 2016 um novo Portal da Transparência, com publicidade para os diversos atos legislativos, 

apresentando também toda a prestação de contas das atividades financeiras. Nele estão 

disponibilizadas informações sobre receitas, despesas, contratos, licitações e servidores das 

duas unidades gestoras: a Assembleia Legislativa e a Fundação Djalma Marinho. O nível de 

detalhamento das despesas permite saber o quanto se gasta, por exemplo, com combustível, 
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material de expediente, com cada um dos fornecedores de serviços ou materiais, e a 

remuneração dos servidores (ALRN, 2018b). 

Mesmo com toda a organização administrativa e os recursos de comunicação que 

dispõe, a Assembleia Legislativa não conta com a Carta de Serviços, já prevista pela Lei nº 

9461/2011 que condensaria informações sobre todos serviços públicos oferecidos pelo poder 

legislativo à população do Rio Grande do Norte (ALRN, 2011). 

Há também, como identificado no diagnóstico elaborado por esse trabalho, que será 

apresentado de forma mais pormenorizada no capítulo 3, detecção de contradições entre os 

serviços previstos nas resoluções 090 e 091/2017 e os serviços efetivamente disponibilizados 

ao público, o que se confirma em entrevistas realizadas com servidores da Assembleia. A 

elaboração da Carta provocaria a definição da oferta dos serviços, antes de sua divulgação aos 

cidadãos. 

 

1.1 INTERVENÇÃO PROPOSTA 

A Carta de Serviços estimula a participação social ao informar aos cidadãos sobre os 

serviços que a organização pública oferece, como acessá-los e obtê-los. Observados os 

princípios que regem a administração pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência - o Modelo de Excelência da Gestão Pública relaciona outros valores 

importantes como valorização das pessoas e da cultura, visão de futuro, aprendizado 

organizacional, pensamento sistêmico, inovação e controle social. (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DA QUALIDADE, 2013). 

A implementação da Carta de Serviços pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do 

Norte será uma ferramenta de aproximação da instituição com a sociedade, assumindo o 

compromisso com a melhoria continuada de suas ações, e se somando ao Direcionamento 

Estratégico recentemente elaborado para o Poder Legislativo Estadual (RUSSO, 2017) na 

busca da eficiência da gestão. 

No Rio Grande do Norte, a criação da Carta de Serviços ao Cidadão da Assembleia 

Legislativa já está prevista na Lei nº 9461, de 04 de março de 2011, mas ainda não foi 

implementada. Prevê o dispositivo: 

Art. 11. Os órgãos e entidades dos Poderes Estaduais que prestam serviços 

diretamente ao cidadão, a exemplo do PROCON e Centrais de Atendimento, além 

de órgãos similares dos demais Poderes, deverão elaborar e divulgar “Carta de 

Serviços ao Cidadão”, no âmbito de sua esfera de competência.  

§ 1º. A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar o cidadão dos 

serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e 
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dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público 

(ALRN, 2011, [n.p.]).  

A Carta deve trazer informações claras em relação a cada um dos serviços oferecidos 

pela Assembleia Legislativa bem como os requisitos, documentos e informações necessários 

para acessar o serviço; as principais etapas e o prazo máximo para a prestação do serviço; a 

forma de comunicação com o solicitante; e os locais e formas de acessar o serviço público 

(ALRN, 2011). A Lei nº 9461 também prevê que a Carta de Serviços ao Cidadão será objeto 

de permanente divulgação, estará em locais de atendimento ao público bem como em sítio 

eletrônico do órgão. 

Deve-se considerar, também, a nova normativa que trata sobre Carta de Serviços, a Lei 

nº 13.460, sancionada em 2017 e vigente desde julho de 2018 para a União, para os Estados e 

para o Distrito Federal. A lei prevê a disponibilidade e atualização periódica da Carta de 

Serviço ao Usuário por órgãos públicos e entidades da administração pública direta e indireta, 

contemplando os três poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário, além de entidades que 

prestam serviços públicos de forma delegada (BRASIL, 2017). Anteriormente, o Decreto nº 

9.094/2017 tratava apenas da Carta de Serviços ao Usuário para organizações do âmbito 

federal (BRASIL, 2017a). 

Verifica-se um baixo índice de casas legislativas que adotaram a Carta de Serviços. 

Destaque para o Senado Federal e para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso que 

disponibilizam, em seus portais virtuais, as Cartas. Sobre a importância da Carta de Serviços 

como ferramenta de comunicação, o Senado considera: 

O objetivo primordial é dar visibilidade às ações da Casa nos campos institucional, 

da atividade legislativa, do trabalho dos senadores, da Comunicação Social, do 

orçamento, das publicações e da transparência. São apresentados, ainda, as 

competências legais, os valores, a missão, a visão e os objetivos estratégicos do 

Senado. Esta Casa entende que, somente pela excelência da prestação de serviços e 

pela transparência, os brasileiros poderão ter acesso às informações essenciais ao 

exercício pleno da cidadania (SENADO, 2018). 

Única Assembleia Legislativa a implementar a Carta de Serviços, o legislativo mato-

grossense já publicou a sétima edição da Carta, que foi inserida no Programa de Qualidade 

nos Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, criado pela resolução n° 440, de 07 de 

setembro de 2005, e é um produto da Superintendência de Planejamento Estratégico, 

realizado em parceria com as unidades de estrutura administrativa da Assembleia. 

A Carta de Serviços ao Usuário tem como objetivo dar transparência e informar aos 

usuários como acessar e obter os serviços prestados oferecidos pela Assembleia 

Legislativa como um todo ou por uma de suas unidades. Contribui para a 

visibilidade dos seus serviços prestados e legitima a sua imagem perante a sociedade 

(ALMT, 2017, p. 11). 
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Outras assembleias legislativas destacam, em seus sítios eletrônicos, espaços para 

descrição dos serviços oferecidos à população, mas sem configurar como Carta de Serviços, 

são elas: Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Assembleia Legislativa de São Paulo e 

Assembleia Legislativa do Maranhão.  

O projeto de intervenção visa apresentar um plano de ação para a elaboração da Carta 

de Serviços da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. 

São objetivos específicos da pesquisa:  

a) remapear os serviços públicos oferecidos ao cidadão pela Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Norte, e os seus respectivos setores, a partir das resoluções 090 

e 091/2017; 

b) diagnosticar como, atualmente, os serviços são comunicados, solicitados e 

executados, com apontamentos das principais dificuldades e carências dos 

setores; 

c) sugerir modelo de check list para orientar setores da Assembleia Legislativa 

sobre a definição de fluxos de informação e prestação de serviços;  

d) e propor modelo de oficina para elaboração da Carta de Serviços a partir da 

ferramenta de planejamento 5W2H. 

Outrossim, são objetivos da intervenção: 

a) fomentar o remapeamento dos serviços por parte da Assembleia Legislativa; 

b) dar transparência aos serviços públicos que estão disponíveis ao cidadão; 

c) promover o envolvimento dos diversos setores para a elaboração da Carta de 

Serviços, a partir de realização de oficinas; 

d) estabelecer a Carta de Serviços como um canal de comunicação do Poder 

Legislativo com o cidadão. 

Além da comprovada contribuição social, a relevância do trabalho reflete a discussão 

teórica sobre o tema. O projeto de intervenção ainda cumprirá um papel científico, pois são 

poucos os estudos sobre a Carta de Serviços. O plano de ação visa orientar sobre como a 

Assembleia poderá gerar um novo documento de valor público, com a proposta de impactar 

positivamente o reconhecimento social quanto ao legislativo do Rio Grande do Norte. 

 

1.2 METODOLOGIA DA PESQUISA E DA INTERVENÇÃO 

O projeto tem como campo de intervenção a Assembleia Legislativa do Rio Grande do 

Norte por já existir previsão legal para criação da carta de Serviços, porém a ferramenta ainda 
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não foi elaborada ou implementada. O trabalho parte de um estudo com caráter exploratório, 

buscando estreiteza com o problema. 

Trata-se, ainda, de uma pesquisa descritiva, de base bibliográfica e documental, sendo 

levados em consideração a lei que institui a Carta de Serviços da Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Norte e as Resoluções 090 e 091/2017, que dispõe sobre a reorganização da 

estrutura administrativa da Assembleia. 

Quanto ao interesse em conhecer o que já se havia produzido a respeito das Cartas de 

Serviço, foram realizadas buscas na internet, em repositórios de pesquisas científicas, com 

foco para resultados em língua portuguesa e sobre a adoção de Cartas de Serviços por 

instituições brasileiras. 

Uma segunda justificativa para a relevância deste estudo se deve ao fato de não terem 

sido identificados na literatura, pelo menos nas bases pesquisadas, estudos voltados para a 

análise das Cartas de Serviço no âmbito do Poder Legislativo. 

O campo da intervenção será o poder legislativo estadual, especificamente os setores 

que oferecem serviços públicos à sociedade. O primeiro objetivo específico trata de mapear os 

serviços públicos oferecidos ao cidadão pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, 

e os seus respectivos setores, a partir das resoluções 090 e 091/2017. 

Para o diagnóstico de como, atualmente, os serviços são comunicados, solicitados e 

executados, com apontamentos das principais dificuldades e carências dos setores, descrito 

também como objetivo específico, foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada com 

responsáveis dos setores e divisões. O roteiro de entrevista contemplou quinze questões 

abertas, que constam no Apêndice B, e estão estruturadas de forma a permitir que fosse 

relatada a experiência atual da prestação de serviços. Além da identificação do entrevistado, 

foram pesquisados: quais os serviços oferecidos pelo setor; qual a estrutura e composição da 

equipe de trabalho; perfil predominante do público alvo; quais os requisitos necessários para 

acessar o serviço; prazos; formas de comunicação; se existe avaliação de desempenho; entre 

outros. 

A elaboração do questionário trouxe informações destacadas no artigo 11, §2º com 

seus incisos, do Decreto 9.094/2017, in verbis: 

Art. 11. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal que prestam 

atendimento aos usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão 

elaborar e divulgar Carta de Serviços ao Usuário, no âmbito de sua esfera de 

competência. (...) 

§ 2º Da Carta de Serviços ao Usuário, deverão constar informações claras e precisas 

sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas: 

I - ao serviço oferecido; 

II - aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço; 
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III - às etapas para processamento do serviço; 

IV - ao prazo para a prestação do serviço; 

V - à forma de prestação do serviço; 

VI - à forma de comunicação com o solicitante do serviço; e 

VII - aos locais e às formas de acessar o serviço (BRASIL, 2017a, [n.p.]). 

Como critério de inclusão, os entrevistados, prioritariamente, ocupavam função de 

coordenação ou direção dos setores pesquisados e aceitaram participar da pesquisa e assinar o 

Termo de Autorização para Gravação de Voz (Apêndice C). As entrevistas foram gravadas 

em áudio e posteriormente realizadas as transcrições e análises das respostas. Quando não foi 

possível realizar a gravação por impedimentos diversos, os entrevistados responderam o 

formulário elaborado pelos pesquisadores. Por fim, oito pessoas foram entrevistadas. 

Considerando o organograma e a última reorganização administrativa da Assembleia, 

foram selecionados os seguintes setores para entrevistas (Quadro 2). 

Quadro 2 - Setores da Assembleia Legislativa do RN selecionados para entrevistas. 

DIRECIONAMENTO DE ENTREVISTAS 

DIVISÃO NÚCLEO ENTREVISTADO 

Diretoria de Políticas Complementares 

Divisão de Programas 

Complementares de Saúde e 

Bem Estar 

Núcleo de Serviço Médico e 

Odontológico 
Chefe da Divisão 

Núcleo de Atendimento 

Biopsicossocial  

Assessor administrativo 

(assistente social) 

Divisão de Defesa dos 

Direitos do Cidadão 

Núcleo de Promoção dos Direitos Chefe da Divisão 

Procon Legislativo Coordenador do Procon 

Divisão de Projetos 

Culturais e Socioculturais 
 Chefe da Divisão 

Divisão do Memorial da 

Cultura e do Legislativo 

Potiguar 

Núcleo do Memorial do 

Legislativo Potiguar 
Chefe da divisão 

Outros Núcleos 

Escola da Assembleia  Chefe de Divisão Acadêmica 

Núcleo de Estudos e 

Debates 
 Chefe do Núcleo 

Divisão de Rádio e TV 
Rádio e TV Assembleia 

Fundação Djalma Marinho 
Chefe da Divisão 

Elaborado pelo autor, 2018.  

 

Os dados obtidos nessa pesquisa foram analisados por meio da metodologia de análise 

qualitativa, considerando as entrevistas, observações e relatos. Em seguida, houve uma 

segunda etapa com os gestores reunidos na forma de grupo focal, para apresentação e 

discutição dos resultados das entrevistas. 

O plano de ação para a elaboração da Carta de Serviços da Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Norte contempla ainda um modelo de check list para orientar setores da 
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Assembleia Legislativa sobre a definição de fluxos de informação e prestação de serviços, um 

resumo das principais informações apontadas pelo Guia Metodológico de Elaboração e 

Implantação da Carta de Serviços. 

A metodologia da intervenção propõe a realização de uma oficina para elaboração da 

Carta de Serviços a partir da ferramenta de planejamento 5W2H. Há a necessidade de 

envolver outros setores e servidores da Assembleia Legislativa na elaboração da Carta, não 

apenas os que prestam serviços à população de forma direta, mas também outros servidores da 

administração ou da assessoria que podem, por exemplo, interferir na definição de padrão de 

atendimento e de comunicação dos serviços. 

Quando a Carta de Serviços for elaborada e implantada, ou, em um momento posterior, 

atualizada, deverá ser levada em consideração a estrutura administrativa da época. O plano de 

ação também aponta para a necessidade de um diagnóstico atualizado dos serviços públicos 

oferecidos bem como forma de atendimento, execução e comunicação destes.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO EMPÍRICO 

Este capítulo apresenta inicialmente uma discussão teórica sobre a relação entre Estado 

e cidadania e com a definição de serviço público a partir da forma que se conceitua o Estado. 

A qualidade do serviço público oferecido traz a discussão sobre a eficiência da administração 

pública, a transparência dos atos e a participação social. Com vistas a satisfação das 

necessidades e expectativas dos cidadãos, o Governo Federal brasileiro desenvolveu o 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA e, em seguida, a 

ferramenta da Carta de Serviços aos Cidadãos, recentemente renomeada para Carta de 

Serviços aos Usuários. Mesmo com o fim da GESPÚBLICA, seus princípios permanecem 

para a administração pública e a Carta de Serviços é indicada para outros poderes, não apenas 

o executivo, e outras esferas, como estadual e municipal, contando ainda com um Guia 

Metodológico para elaboração da Carta. 

 

2.1 O ESTADO E O SERVIÇO PÚBLICO 

A relação entre o cidadão e o Estado parte de uma composição entre direitos e deveres 

dos diversos atores que constituem a estrutura administrativa da sociedade. Bresser-Pereira 

(1995, p.91) conceitua que “povo é o conjunto de cidadãos com direitos políticos efetivos e 

teoricamente iguais”. O autor destaca que o povo pode ser considerado não como um objeto 

sobre o qual o Estado exerce seu poder, mas como um de seus elementos constitutivos.  

A esse povo, o aparato organizacional do Estado deve provir de serviços públicos 

garantidores de direitos fundamentais, como ações que possibilitem a vida, a segurança, a 

educação, a saúde, a moradia, o trabalho, o lazer, a assistência aos desamparados, o 

transporte, entre outros.  

Sobre a conceituação de serviço público, Hely Lopes Meirelles (1985) destaca da 

doutrina administrativista nacional: 

O conceito de serviço público não é uniforme na doutrina, que ora nos oferece uma 

noção orgânica, só considerando como tal o que é prestado por órgãos públicos; ora 

nos apresenta uma conceituação formal, tendente a identificá-lo por características 

extrínsecas; ora nos põe um conceito material visando defini-lo por seu objeto. 

Realmente, o conceito de serviço público é variável e flutua ao sabor das 

necessidades e contingências políticas, econômicas, sociais e culturais de cada 

comunidade, em cada momento histórico, como acentuam os modernos publicistas. 

Eis o nosso conceito: Serviço público é todo aquele prestado pela administração ou 

por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades 

essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado. 

(MEIRELLES, 1985, p.271-272) 
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Mello (1987) também traz um conceito de serviço público a partir dos sentidos formal 

e material: 

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 

material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem 

lhe faça as vezes, sob um regime de direito público –, portanto, consagrador de 

prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – instituído pelo Estado em 

favor de interesses que houver definido como próprios no sistema normativo. 

(MELLO, 1987, p.20) 

Com ambas as descrições, percebe-se que o conceito de serviço público não é estático, 

seguindo uma dinâmica do contexto social, econômico e político. No Estado Liberal, por 

exemplo, onde a intervenção estatal na economia é a mínima possível, os serviços públicos 

predominantes são as ditas atividades típicas de Estado, como a garantia de segurança, 

liberdade e propriedade, basicamente atividades de poder de polícia. Já no Estado Social, há 

uma ampliação do serviço público, incluindo atividades econômicas e produtivas. Cabe a cada 

sociedade a construção de um conceito adequado, tendo em vista o modelo de Estado vigente. 

Como destaca Bresser-Pereira (1995), sociedade civil é o povo organizado e ponderado de 

acordo com os diferentes pesos políticos de que dispõem os grupos sociais em que os 

cidadãos estão inseridos. 

O processo de prestação do serviço público varia de acordo com sua natureza e 

objetivos. O Guia de Identificação de Serviços Públicos, elaborado pelo Governo Federal para 

a Plataforma de Cidadania Digital (BRASIL, 2016), ressalta que todos eles têm características 

em comum, “componentes básicos” de sua estrutura. Estas características são evidenciadas na 

Figura 1. 
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Figura 1 - Componentes básicos do Serviço Público. 

 

Fonte: do autor, baseado em Brasil Eficiente (2018, p.01). 

 

O Guia reforça que é preciso a combinação de todas essas características para definir 

uma atividade como serviço público. Ainda assim, várias outras atividades públicas, por terem 

algumas destas características, são constantemente confundidas com serviços públicos 

(BRASIL EFICIENTE, 2018). Por exemplo, o atendimento ao público pode funcionar como 

uma etapa de um serviço, ou como auxiliar de outras atividades da instituição, mas ele, por si 

só, não é um serviço público, já que não é um processo suficiente, não atenderá à demanda 

inicial do cidadão. São pré-requisitos de um serviço público: 

a. Padronização e Governança: obediência a um processo normativo para 

atendimento do (a) usuário (a). Definição prévia das regras e dos procedimentos do 

processo de prestação por um órgão responsável, mesmo que não o execute 

diretamente. 

b. Individualização: atendimento a um (a) usuário (a) final individualizado, podendo 

ser uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. 

O serviço público pode ter efeitos benéficos secundários para toda a sociedade, mas a 
prestação do serviço em si é individualizada e, portanto, todo serviço tem um ou mais 
públicos alvo específicos.

Todo serviço público tem requisitos que o beneficiário em potencial tem que 
atender ou realizar para que possa receber o serviço. Estes requisitos podem 
ser tão simples como ser cidadão brasileiro ou apresentar a carteira de 
identidade, quanto requisitos mais complexos, como documentações 
específicas de comprovação de abertura de empresas, etc.

O Serviço deve ser solicitado pelo beneficiário em potencial. Mesmo que 
haja uma obrigação ligada àquele serviço, o processo só tem início 
quando a pessoa faz a requisição ou o cadastro inicial.

São as fases obrigatórias no serviço onde há contato entre o beneficiário e o 
órgão e onde é necessária alguma ação do beneficiário ou é feita alguma 
entrega a ele. O número de etapas varia muito de acordo com as 
particularidades de cada serviço, mas no mínimo duas etapas sempre 
existirão: a requisição do serviço e a entrega do mesmo (que podem ser 
concomitantes, configurando o autosserviço).

Ao final do processo, o beneficiário receberá um serviço específico e definido, o qual 
é sua intenção desde o início do processo. A percepção é clara da diferença entre o 
momento sem o serviço e o momento com o serviço.

Públicos-
alvo 

Requisitos 
para 

solicitação 

Requisição 

Etapas ou 

Interações 

Resultado 
final 

específico 
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c. Impacto: mudança entre a situação anterior e posterior à prestação do serviço do 

(a) usuário (a). 

d. Competência: relacionamento entre a prestação do serviço e a atividade-fim da 

instituição. 

e. Interação: envolvimento da instituição pública com o (a) usuário (a), ou seu 

representante, por meio de um canal de atendimento (seja ele presencial ou não). 

f. Suficiência: Essa atividade encerra-se com a prestação de um serviço ou entrega 

de um produto ao (à) usuário (a) não requerendo a complementação por processos 

posteriores. 

g. Finalidade: garantia de um direito ou a prestação de um dever ao (à) usuário (a). 

(BRASIL EFICIENTE, 2018, p.01) 

No Brasil, o governo federal está realizando, desde 2016, um censo para catalogação 

dos serviços públicos oferecidos por órgãos e entidades da administração direta e indireta do 

Poder Executivo, com exceção das empresas públicas e sociedades de economia mista. Entre 

outros objetivos, o Censo de Serviços pretende conhecer os custos dos serviços para o Estados 

e também para o cidadão e monitorar o desempenho dos principais indicadores de serviços. O 

conjunto de metodologias e soluções para apoiar os órgãos públicos está disposto no Decreto 

8.936/2016, que instituiu a Plataforma de Cidadania Digital. 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL E GESPÚBLICA 

O público espera da Administração Pública o melhor atendimento de suas demandas 

sociais, pelo uso eficiente de recursos e transparência dos atos, lembra Motta (2013, p.82). A 

discussão sobre eficiência da gestão pública e administração com foco no cidadão é algo 

recente, que ficou conhecido como modelo de administração pública gerencial. Foi só a partir 

dos anos 80 que teve início, em países da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), principalmente no Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e países 

escandinavos, a reforma administrativa gerencial, apoiada nos princípios da nova gestão. Nos 

anos 90, essa reforma se estendeu aos Estados Unidos e ao Brasil (COUTINHO, 2000, p.40). 

A administração pública gerencial inspirou-se no modelo da administração privada, mas 

manteve uma distinção fundamental que é a defesa do interesse público. 

As reformas em curso pelo governo americano, bem como em outros países da OCDE, 

com o enfoque voltado para os clientes inspiraram-se bastante na perspectiva empresarial. 

Uma das principais razões alegadas para tratar as pessoas com a mesma atenção que as 

empresas privadas dispensam à sua clientela se deve, exatamente, ao sucesso que algumas 

dessas empresas obtiveram implantando um programa que valorizava as necessidades dos 

clientes. Nesse sentido, o foco no cidadão na administração pública, assim como todo o 

modelo gerencial, teve inicialmente grande influência de uma mentalidade do mercado, 
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passando a adotar técnicas e métodos da administração de empresas. Essa abordagem tem tido 

um impacto tão grande nas organizações públicas, que o primeiro passo geralmente tem sido 

identificar quem é o cliente, compreendido como as pessoas que usufruem dos serviços 

públicos (COUTINHO, 2000, p.42). 

O novo modelo gerencial passou a valorizar a qualidade do serviço público ofertado ao 

cidadão, diminuindo o caráter autorreferido da administração burocrática, voltada 

exclusivamente aos interesses do aparelho do Estado. Coutinho (2000, p.40) ressalta que “o 

caráter mais democrático da nova gestão pública faz referência exatamente à sua orientação 

ao público, além da participação dos cidadãos e controle social da gestão”. Assim, ao mesmo 

tempo em que é preciso construir uma administração pública eficiente, é necessário preservar 

prioritariamente os valores democráticos. Da mesma forma, a importação de práticas e 

conceitos organizacionais do setor privado não deve suplantar o objetivo maior do Estado que 

é o interesse público (COUTINHO, 2000, p.43). 

O que os fundamentos da nova administração pública voltada para o cidadão 

mostram é que, se a qualidade dos serviços de uma organização depende da 

satisfação do usuário, então, o seu atendimento deve ser sempre o melhor possível, 

fazendo com que haja um diferencial qualitativo substancial. Para isso, é preciso 

adotar ações inovadoras capazes de mobilizar todos os recursos disponíveis em 

busca de soluções eficientes e eficazes, dentro do processo de trabalho das 

organizações públicas (COUTINHO, 2000, p.49). 

No Brasil, diversas iniciativas buscaram reforçar a priorização do cidadão na prestação 

dos serviços públicos. Nassuno (2000) analisa as ações do Governo Federal nos cinco últimos 

anos da década de 1990, e afirma que, na medida em que se considera a questão da qualidade 

e do aumento do acesso à prestação de serviços públicos, o foco no usuário pode fortalecer a 

dimensão da cidadania associada ao usufruto de serviços correspondentes aos direitos sociais. 

A busca da eficiência no serviço público e a ideia de qualidade incorporada à esfera 

pública, significando a satisfação das necessidades e expectativas dos cidadãos, fez com que, 

no âmbito do Governo Federal brasileiro, a Secretaria de Gestão – SEGES, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, desenvolvesse o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GESPÚBLICA). 

O programa surgiu da observação das ações realizadas por outros países em busca da 

modernização do serviço público e representa o esforço do governo brasileiro no processo de 

melhoria da gestão pública (MENDES, 2016). 

O GESPÚBLICA foi criado em 23 de fevereiro de 2005, por meio da publicação do 

Decreto nº 5.378, resultado da fusão do Programa da Qualidade no Serviço Público e do 

Programa Nacional de Desburocratização. Sua finalidade é contribuir para a melhoria da 
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qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e, também, para o aumento da 

competitividade do país (BRASIL, 2005). 

O decreto que estabeleceu o GESPÚBLICA, em seu artigo 2°, destacou a necessidade 

de consolidação da administração pública profissional voltada ao interesse do cidadão e à 

aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais, que objetivem: 

I - Eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das competências 

constitucionais do Poder Executivo Federal; 

II - Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas; 

III - Promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, 

relativamente aos resultados da ação pública; 

IV - Assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a 

adequação entre meios, ações, impactos e resultados; e 

V - Promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética (BRASIL, 

2005, [n.p.]). 

O Governo Federal considerou como premissa o Modelo de Excelência em Gestão 

Pública (MEGP) com ações desdobradas em três processos: avaliação da gestão; 

desburocratização (simplificação de processos) e gestão do atendimento. 

No quesito gestão de atendimento, esse programa fez surgir a Carta de Serviços ao 

Cidadão. Por se tratar de um documento regulamentado com o Decreto n° 6.932/2009 do 

chefe do poder executivo do país, a obrigatoriedade de disponibilidade e implantação da Carta 

de Serviços pelos órgãos públicos federais brasileiros levou esses órgãos a promoverem 

esforços na construção e implementação das suas Cartas, de modo a melhorarem a 

transparência e atenderem à determinação do referido Decreto (BRASIL, 2009).  

É importante salientar que, para os cidadãos, [a carta] tratar-se-á de um canal de 

comunicação centralizado e de simples acesso, acessível, usual e integrado, 

provendo de forma eficiente o acesso às informações acerca dos serviços prestados 

pelo governo. Para os gestores públicos, um meio centralizado de disseminar estas 

informações e obter informações da avaliação dos serviços pelos usuários, 

possibilitando, desta forma, uma melhoria contínua nos serviços oferecidos pelo 

governo (ESPÍNOLA; OLIVEIRA; FORMIGA, 2011, p.04). 

O cidadão poderá, pela Carta, apropriar-se de informações sobre os serviços prestados 

pelo órgão público, as formas de acesso e obtenção desses serviços e os respectivos 

compromissos de atendimento. 

Outra iniciativa do Governo Federal para proporcionar a interação entre o cidadão e o 

serviço público foi a criação da Plataforma de Cidadania Digital. O Decreto nº 8.936, de 19 de 

dezembro de 2016, instituiu a Plataforma no âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com a finalidade de: 

I - Facultar aos cidadãos, às pessoas jurídicas e a outros entes públicos a solicitação 

e o acompanhamento dos serviços públicos sem a necessidade de atendimento 

presencial; 
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II - Implementar e difundir o uso dos serviços públicos digitais aos cidadãos, às 

pessoas jurídicas e a outros entes públicos, inclusive por meio de dispositivos 

móveis; 

III - Disponibilizar, em plataforma única e centralizada, mediante o nível de 

autenticação requerido, o acesso às informações e a prestação direta dos serviços 

públicos; 

IV - Simplificar as solicitações, a prestação e o acompanhamento dos serviços 

públicos, com foco na experiência do usuário; 

V - Dar transparência à execução e permitir o acompanhamento e o monitoramento 

dos serviços públicos; e 

VI - Promover a atuação integrada e sistêmica entre os órgãos e as entidades 

envolvidos na prestação dos serviços públicos (Art. 1°) (BRASIL, 2016). 

O mesmo Decreto conceitua (Art. 2º) serviço público, usuário e gestor: 

I - Serviço público - ação dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal para atender, direta ou indiretamente, às demandas da sociedade relativas a 

exercício de direito ou a cumprimento de dever; 

II - Serviço público digital - serviço público cuja prestação ocorra por meio 

eletrônico, sem a necessidade de atendimento presencial; 

III - Usuário - pessoa física ou jurídica que demanda um serviço público; e 

IV - Gestor - órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela 

oferta do serviço ao usuário (BRASIL, 2016, [n.p.]). 

É preciso ponderar sobre a importância da participação dos cidadãos na provocação de 

uma administração pública eficiente, citando outras iniciativas do Governo Federal brasileiro 

que valorizam o princípio da transparência na gestão. 

A transparência também estimula o cumprimento do princípio constitucional da 

eficiência pelas organizações públicas. Ao conhecer os serviços o indivíduo passa a ter o 

“direito de questionar a qualidade dos serviços e atividades públicas exercidos diretamente 

pelo Estado. Nesse sentido, boa parte dos princípios e regras utilizados para exigir-se 

eficiência dos particulares em prestações de serviços podem ser aplicados ao Estado” 

(SILVA, 2009). 

O estabelecimento da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011) e da Lei 

da Transparência (Lei Complementar 131, de 27/05/2009) são iniciativas que induzem as 

organizações públicas a se preocuparem cada vez mais com a gestão e organização de seus 

processos de informação. O acesso à informação pública está inscrito no Capítulo I da 

Constituição, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, particularmente no inciso 

XXXIII, do Artigo 5° (BRASIL, 1988). Este é um dos dispositivos que a Lei 12.527 

regulamenta. Ao efetivar o direito de acesso, o Brasil consolida e define o marco regulatório 

sobre o acesso à informação pública sob a guarda do Estado; estabelece procedimentos para 

que a Administração responda a pedidos de informação do cidadão; e estabelece que o acesso 

à informação pública é a regra, e o sigilo, a exceção (CGU, 2018). 

Este movimento tem obrigado os órgãos públicos federais a fornecerem informações 

relacionadas às suas atividades a qualquer cidadão que as solicitar, determinando que essas 
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organizações disponibilizem em suas páginas da internet informações, tais como, 

organograma, como os seus processos funcionam, suas prestações de contas, dentre outras. A 

página de acesso à informação, disponível por meio de portal público 

(http://www.acessoainformacao.gov.br/), inclui conteúdos sobre a Lei de Acesso à 

Informação e sobre os serviços prestados ao público, explicando para que serve a lei e como 

solicitar uma informação, por exemplo. 

Os dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI) são aplicáveis aos três poderes da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo um importante passo para a 

consolidação democrática do Brasil. Tribunais de Contas, Ministérios Públicos, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista também estão sujeitos à 

LAI. Isso pode ser observado no Art. 8º, da Lei 12.527/2011: “É dever dos órgãos e entidades 

públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 

acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por 

eles produzidas ou custodiadas” (BRASIL, 2011, [n.p.]). 

Esta publicidade dos atos do poder público possibilita e apropria a sociedade com 

maior capacidade de fiscalização: 

Art. 3° - Os procedimentos previstos nesta Lei (12.527) destinam-se a assegurar o 

direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 

conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 

seguintes diretrizes: 

I - Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - Divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações; 

III - Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação;  

IV - Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública; 

V - Desenvolvimento do controle social da administração pública (BRASIL, 2011, 

[n.p.]). 

Por sua vez, a Lei da Transparência, de 27 de maio de 2009, determina que “estejam 

disponíveis, em tempo real, as informações sobre a execução orçamentária e financeira da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. As informações devem ser 

disponibilizadas em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia 

útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema, sem prejuízo do 

desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno 

funcionamento (BRASIL, 2009b). 

Sobre a transparência de informações do governo em meio eletrônico, no Brasil, as 

diretrizes de Dados Abertos estão agregando valor aos serviços públicos, como exemplo, o 

Portal da Transparência do Governo Federal e o sítio Comprasnet (www.comprasnet.gov.br/). 
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“Estes esforços podem ser estruturados em acordo com outras abordagens automatizadas, de 

forma a possibilitar uma maior participação popular propondo inovações em produtos e 

serviços, além de auxiliar na melhoria da eficiência dos serviços governamentais por meio da 

medição do impacto das políticas públicas implementadas” (RIBEIRO; ALMEIDA, 2011, p. 

03). O Manual dos Dados Abertos (2011) destaca oito princípios que devem ser avaliados 

para que os dados governamentais sejam considerados abertos quando publicados: 

Completos: Todos os dados públicos devem ser disponibilizados. Dado público é 

aquele que não está sujeito a restrições de privacidade, segurança ou outros 

privilégios. 

Primários: São apresentados tal como colhidos da fonte, com o maior nível possível 

de granularidade, sem agregação ou modificação. 

Atuais: Devem ser publicados o mais rápido possível para preservar seu valor. Em 

geral, têm periodicidade: quanto mais recentes e atuais, mais úteis para seus 

usuários. 

Acessíveis: São disponibilizados para a maior quantidade possível de pessoas, 

atendendo, assim, aos mais diferentes propósitos. 

Compreensíveis por máquina: Devem estar estruturados de modo razoável, 

possibilitando que sejam processados automaticamente (por exemplo, uma tabela em 

PDF é muito bem compreendida por pessoas, mas para um computador é apenas 

uma imagem; uma tabela em formato estruturado, como CSV ou XML, é processada 

mais facilmente por softwares e sistemas). 

Não discriminatórios: Devem estar disponíveis para qualquer pessoa, sem 

necessidade de cadastro ou qualquer outro procedimento que impeça o acesso. 

Não proprietários: Nenhuma entidade ou organização deve ter controle exclusivo 

sobre os dados disponibilizados. 

Livres de licenças: Não devem estar submetidos a copyrights, patentes, marcas 

registradas ou regulações de segredo industrial. Restrições razoáveis quanto a 

privacidade, segurança e outros privilégios são aceitas, desde que transparentes e 

bem justificadas. (MANUAL, 2011, p.14) 

Mesmo com todas as iniciativas relacionadas e ainda com o fortalecimento dos 

governos eletrônicos, ditos governos abertos, Sampaio et al (2014, p.215) consideram como 

um fato existente o grande distanciamento entre governo e população. Muita tecnologia foi 

incorporada, processos alterados, iniciativas implantadas, mas, atualmente, o governo 

eletrônico funciona pouco como interação e muito mais como informação. Uma necessária 

forma de aproximação entre governo e população está justamente na busca pela instituição da 

democracia digital (SAMPAIO et al, 2014, p.215). 

Dasso Júnior (2014, p.13) lembra que “a participação cidadã está relacionada ao 

exercício direto do poder político, que se dá pelo compartilhamento da tomada de decisão e só 

ocorre quando é possível identificá-la como manifestação de poder político e não como uma 

simples expressão de direito público subjetivo”. 

Verifica-se, ainda, que a participação efetiva dos cidadãos na melhoria dos serviços 

oferecidos pelo setor público encontra-se diluída, tendo em vista alguns fatores: 

- A ausência de eficientes e eficazes instrumentos institucionais de controle direto 

por parte dos cidadãos sobre os administradores públicos. 
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- A falta de informações adequadas que facilitem o acesso do cidadão aos serviços 

públicos. 

- O não reconhecimento do cidadão como o principal beneficiário das melhorias dos 

serviços públicos oferecidos (BRASIL, 2008, p.7). 

Sampaio et al (2014, p.220) ressaltam que a participação não é a democracia, mas é 

fundamental para sua prática. A democracia não é um princípio de reforma administrativa 

porque é um princípio político estabelecido e que se dá como subentendido num Estado 

democrático, mas que só se torna efetivo com a participação cidadã.  Os autores destacam que 

as TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação – possibilitam que os cidadãos 

interajam e participem da co-decisão em todos os âmbitos do Estado. 

A era da informação tem alterado o conceito de governança, já que as TICs podem 

ser utilizadas para facilitar as operações do governo, bem como envolver a sociedade 

civil proporcionando melhor transparência, eficiência e maior qualidade nos 

serviços. O Governo Eletrônico não deve ser apenas uma nova forma de fazer as 

mesmas coisas, mas sim uma transformação numa escala que irá alterar 

fundamentalmente a maneira como os serviços públicos são prestados e 

administrados (SAMPAIO et al, 2014, p.218). 

Capella (2010, p.12) define o e-gov como um fenômeno recente e acrescenta que “a 

compreensão sobre o desenvolvimento da política de governo eletrônico no Brasil ainda é 

bastante limitada, em função dos poucos estudos mais aprofundados na área”. 

Muitas têm sido as expectativas sobre a capacidade transformadora do governo 

eletrônico. Como vimos, há discordâncias sobre a amplitude e extensão das 

mudanças provocadas na gestão pública por meio das práticas de governo eletrônico. 

O e-gov é um fenômeno recente e a compreensão sobre o desenvolvimento da 

política de governo eletrônico no Brasil ainda é bastante limitada em função dos 

poucos estudos mais aprofundados na área. De qualquer forma, o desenvolvimento 

das ações de e-gov tem apresentado desafios e problemas potenciais, como qualquer 

processo de mudança. (CAPELLA, 2010, p.12) 

Para Pinho (2008, p. 473), a “abertura por parte dos governos para a transparência e 

participação societal depende de todo um processo histórico e do balanço de forças políticas 

existentes na sociedade, não ficando restrito a uma questão de tecnologia”. 

Por outro lado, dado o avanço da tecnologia, entendemos que o governo eletrônico 

não deve ser visto apenas por meio da disponibilização de serviços online mas, 

também, pela vasta gama de possibilidades de interação e participação entre governo 

e sociedade e pelo compromisso de transparência por parte dos governos. Em outras 

palavras, as TICs contêm um enorme potencial democrático, desde que haja 

definição política no sentido da participação popular e da transparência, pois o 

governo pode deixar de oferecer o que não quer mostrar, para nem mencionar o que 

quer esconder (PINHO, 2008, p. 475) 

O autor faz a crítica que a accountability é um processo em construção na sociedade 

brasileira, e não dá para esperar da noite para o dia uma mudança radical nos processos e na 

cultura política (PINHO, 2008, p. 479) 

Somente com accountability plena, ou seja, com informações públicas e prestações 

de contas confiáveis por parte dos governantes, devidamente auditados pelos 
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controles externo e interno dos órgãos públicos, os cidadãos podem participar 

ativamente das decisões públicas. Por outro lado, sem uma sociedade civil 

organizada, os gestores públicos não se sentirão obrigados a promover a 

accountability. (AKUTSU; PINHO, 2002, p. 731). 

A Carta de Serviços, por sua vez, tem o propósito de dar transparências aos serviços 

públicos e está em sintonia com três dispositivos legais: 

1. Objetivos, princípios e fundamentos da República e da Administração Pública 

estabelecidos pela Constituição Federal; 

2. Diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009, para as 

relações dos órgãos do Poder Executivo Federal entre si e com o cidadão; 

3. Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. (BRASIL EFICIENTE, 2018, 

[n.p.]) 

Mendes (2016, p.14) considera que “a iniciativa trouxe vantagens para a Administração 

Pública, que passou a ganhar credibilidade perante a sociedade ao tornar-se mais transparente, 

bem como aos cidadãos, que passaram a conhecer melhor os serviços oferecidos”. Esse autor 

ressalta que a Carta é uma importante ferramenta de controle social.  

O que fica assegurado ao cidadão brasileiro são mecanismos de controle social e de 

transparência. No primeiro caso, o cidadão pode fiscalizar a Administração Pública e cobrar 

determinadas ações. Entretanto, a decisão final é sempre da Administração Pública. No 

segundo caso, a Administração cumpre o princípio constitucional da publicidade, previsto no 

“caput” do artigo 37 da Constituição Federal, divulgando informações à cidadania (BRASIL, 

1988). Há uma interface potencial entre o controle social e a transparência, na medida em que 

esta última facilita o controle social. Inegavelmente, houve avanços importantes no caso 

brasileiro, no que tange ao controle social e à transparência (DASSO JÚNIOR, 2014, p. 16). 

 

2.3 CARTA DE SERVIÇOS 

A Carta de Serviços ao Cidadão, instituída em 2009 pelo Decreto n° 6.932, é um 

instrumento que busca ampliar a relação Cidadão-Organização objetivando, principalmente, a 

eficiência na gestão pública, a partir de princípios como transparência, publicidade e 

imparcialidade. Esta carta-compromisso contém diretrizes e padrões de qualidade a serem 

seguidos por todo e qualquer órgão ou entidade pública, ao informar aos cidadãos quais os 

serviços prestados por ela, como acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos 

de atendimento estabelecidos (MENDES, 2016). 

Em 17 de julho de 2017, foi publicado um novo Decreto nº 9.094 que revogou tanto o 

Decreto 6.932/2009, que instituiu a Carta de Serviços, quanto o Decreto nº 5.378/2005, que 

instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA, 
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deixando, para o estado, a responsabilidade de colocar à disposição dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo Federal interessados, gratuitamente, metodologia para elaboração da Carta 

de Serviço ao Cidadão e instrumento padrão de pesquisa de satisfação (BRASIL, 2017a).  

O novo dispositivo legal, porém, incorporou a Carta de Serviços sem trazer 

modificações consideráveis, exceto na nomenclatura, que passa de Carta de Serviços ao 

Cidadão para Carta de Serviços ao Usuário. A revogação dos decretos anteriores não afasta do 

poder público a observância sobre a necessidade de acompanhamento do cidadão quanto à 

prestação de serviço: 

Art. 20.  Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal deverão utilizar 

ferramenta de pesquisa de satisfação dos usuários dos seus serviços, constante do 

Portal de Serviços do Governo federal, e do Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo federal, e utilizar os dados como subsídio relevante para reorientar e 

ajustar a prestação dos serviços (BRASIL, 2017a). 

A Carta de Serviços ao Usuário ou Citizen’s Charter é conceituada no Brasil como 

uma carta-compromisso, tendo por objetivo informar o cidadão sobre os serviços prestados 

pelos órgãos ou entidades, as formas de acesso a esses serviços e os respectivos 

compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público (SILVA FILHO et al., 2018, 

p.2732). 

Mesmo com as mudanças de nomenclatura, a Carta de Serviços mantém suas 

finalidades que são: divulgar os serviços prestados pelas organizações públicas, fortalecer a 

confiança e a credibilidade da sociedade na administração pública e eficácia e garantir o 

direito do cidadão para receber serviços em conformidade com as suas necessidades. Possui 

como seu principal público-alvo os cidadãos/usuários que demandam e utilizam os serviços 

ou produtos das organizações públicas federais. Ela não só fornece benefícios para o Cidadão 

e para a Sociedade como também para a Organização que a utiliza como instrumento de 

Transparência (IGLESIAS, 2014, p.28). 

Pode-se considerar que a Carta de Serviços, de acordo com a Secretaria de Gestão - 

SEGES, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, se torna um 

instrumento de gestão do governo já que se utiliza de técnicas baseadas em: 

mapeamento dos processos, modelagem, definição do nível de maturidade, 

documentação, plano de comunicação, automação, monitoramento através de 

indicadores de desempenho e ciclo de melhoria contínua (SILVA, 2009, [n.p.]). 

A Carta de Serviços pode introduzir uma metodologia capaz de reorientar o serviço 

público em direção à demanda, atribuindo aos cidadãos um papel ativo de proprietários do 

serviço público.  

Imagina-se que, ao implementar a Carta de Serviços, as organizações públicas 

estarão ajustando a atuação da Administração Pública às expectativas dos cidadãos e 

com isso, potencialmente, haveria um benefício tanto para a cidadania quanto para a 

própria Administração Pública. A primeira seria beneficiada, pois conheceria melhor 
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os serviços públicos e seus respectivos requisitos. De outra banda, a Administração 

Pública ganharia mais credibilidade junto à sociedade, legitimando sua atuação, com 

uma gestão mais transparente (DASSO JÚNIOR, 2014, p.04). 

Na avaliação de Mendes (2016, p.25), a Carta de Serviços ao Cidadão se espalhou pelo 

mundo como parte da proposta de novos modelos de gestão pública. Assim, cada país a 

adotou conforme seu estilo de gestão e priorizou alguns aspectos. No entanto, princípios em 

comum passaram a ser incorporadas pelos países que optaram por implantar a Carta de 

Serviços ao Cidadão. Dentre elas, destacam-se: 

Figura 2 - Princípios em comum da Carta de Serviços 

 

Fonte: do autor, baseado em Mendes (2016, p. 26) 

 

O artigo 11 do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que institui a Carta de 

Serviços ao Usuário, descreve o detalhamento que a Carta deve ter. O primeiro subgrupo, que 

se encontra no § 2°, elenca os requisitos informacionais. Já o segundo subgrupo, representado 

pelos incisos do § 3°, se refere aos requisitos de padrões de qualidade na prestação do serviço. 

§ 2º - Da Carta de Serviços ao Usuário, deverão constar informações claras e 

precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas: 

I - ao serviço oferecido; 

II - aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço; 

III - às etapas para processamento do serviço; 

IV - ao prazo para a prestação do serviço; 

V - à forma de prestação do serviço; 

Tornar o cidadão um sujeito mais participativo e engajado, centro das ações do 
governo, quanto ao uso, acompanhamento e avaliação da prestação dos serviços.

Os governos buscam manter uma relação de confiança com o cidadão, de modo a 
melhorar sua imagem junto à sociedade.

Proporcionar a melhoria na prestação de serviços, por meio do estabelecimento 
de padrões de prestação destes serviços e estipulação de índices de desempenho, 
que permitam a avaliação dos índices inicialmente definidos.

Proporcionar acesso aos serviços oferecidos e ao funcionamento da estrutura 
organizacional, de modo a fortalecer a confiança e a melhoria na relação entre as 
partes: cidadão e governo.

Foco no 
cidadão 

Confiança 

Qualidade 

Transparência 

da informação 



 

38 

 

 

 

VI - à forma de comunicação com o solicitante do serviço; e 

VII - aos locais e às formas de acessar o serviço.  

§ 3º - Além das informações referidas no § 2º, a Carta de Serviços ao Usuário 

deverá, para detalhar o padrão de qualidade do atendimento, estabelecer: 

I - os usuários que farão jus à prioridade no atendimento; 

II - o tempo de espera para o atendimento; 

III - o prazo para a realização dos serviços; 

IV - os mecanismos de comunicação com os usuários; 

V - os procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e 

reclamações; 

VI - as etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização dos serviços, 

incluídas a estimativas de prazos; 

VII - os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e 

pendentes, para a realização do serviço solicitado; 

VIII - o tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento; 

IX - os elementos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de 

atendimento; 

X - as condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em 

especial no que se refere à acessibilidade, à limpeza e ao conforto; 

XI - os procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se 

encontrar indisponível; e 

XII - outras informações julgadas de interesse dos usuários (BRASIL, 2017a, [n.p.]).  

Além disso, o órgão deve incluir, na descrição de cada serviço, os padrões de qualidade 

e excelência que pretende atingir com o serviço, e deve, também, realizar um 

acompanhamento dos processos e resultados para verificar sua adequação ou não aos padrões. 

O artigo 18, do Decreto 9.094, elenca que “a Carta de Serviços ao Usuário, a forma de 

acesso, as orientações de uso e as informações do formulário “Simplifique!” deverão ser 

objeto de permanente divulgação aos usuários dos serviços públicos, e mantidos visíveis e 

acessíveis ao público” (BRASIL, 2017a). 

Todavia, ao analisar as Cartas disponíveis, constatou-se que a maioria delas tem o 

formato de uma cartilha informativa onde são apresentados alguns dos serviços 

prestados, com uma breve descrição dos mesmos, além de alguns links, e-mails e 

telefones para contatos. Logo, essas Cartas, no formato em que estão 

disponibilizadas, não atendem ao principal requisito definido pelo Decreto, que trata 

de informar aos cidadãos as etapas do processo para a prestação dos serviços 

presentes e futuros, bem como o tempo determinado para cada uma das etapas, já 

que essas equivalem ao fluxo das atividades de um processo (MENDES, 2016, 

p.18). 

Entre os princípios fundamentais da Carta está o aprendizado. O Guia da 

GESPÚBLICA (2008) mostra que o aprendizado deve ser internalizado por todos os atores da 

organização, tornando-se parte do trabalho diário em qualquer atividade, seja na busca de 

inovações ou na motivação das pessoas pela própria satisfação de executarem suas atividades 

sempre da melhor maneira possível. É um princípio transversal a toda a organização. 

O Guia da GESPÚBLICA (2008) que apresenta a Carta de Serviços destaca como suas 

finalidades: 

1. Melhorar a relação da Administração Pública com os cidadãos. 
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2. Divulgar os serviços prestados pelas organizações públicas com os seus 

compromissos de atendimento para que sejam amplamente conhecidos pela 

sociedade. 

3. Fortalecer a confiança e a credibilidade da sociedade na administração 

pública quando esta percebe uma melhora contínua em sua eficiência e 

eficácia. 

4. Garantir o direito do cidadão para receber serviços em conformidade com 

as suas necessidades (BRASIL, 2008, p. 11). 

A Carta de Serviços tem como outro dos seus princípios fundamentais a informação e a 

transparência. A organização deve colocar à disposição do cidadão todas as informações 

relacionadas aos serviços públicos por ela prestados explicitando como acessá-los, como eles 

serão prestados, quem são os responsáveis pela prestação de cada um dos serviços e os meios 

pelos quais o cidadão poderá emitir sugestões para a melhoria desses serviços (BRASIL, 

2008, p. 10). 

 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CARTA DE 

SERVIÇOS 

Foi elaborado no âmbito da GESPÚBLICA o Guia para implantação da Carta de 

Serviços ao Cidadão. O guia metodológico estabelece as fases para o desenvolvimento da 

Carta de Serviços, passando por duas etapas ordenadas e inter-relacionadas: a preparação da 

equipe de trabalho e de um plano de ação; que serão detalhadas nesta seção. 

A equipe de trabalho deverá ser constituída por integrantes da organização que tenham 

amplo conhecimento sobre os processos de atendimento e a prestação de serviços e que sejam 

capazes de mobilizar outros servidores e colaboradores conforme os compromissos que serão 

divulgados na Carta. O Guia Metodológico aponta como perfil e atribuições dos integrantes 

da equipe de trabalho: 

- Ter acesso à alta administração da organização. 

- Ter disponibilidade de tempo para participar das atividades relacionadas a 

planejamento, elaboração e divulgação da Carta de Serviços. 

- Ter acesso aos fluxos dos serviços de atendimento prestados pela organização. 

- Atuar diretamente com os servidores e colaboradores que executam as atividades 

de atendimento do órgão ou unidade que vai divulgar os serviços - facilitador da 

implementação da Carta na organização. 

- Prover os insumos e condições necessárias ao cumprimento dos compromissos 

publicados na Carta de Serviços visando a melhoria contínua dos serviços. 

- Monitorar o cumprimento dos compromissos firmados na Carta de Serviços 

(BRASIL, 2008, p.15). 

A segunda etapa é a elaboração do Plano de Ação com objetivo de formalizar e facilitar 

o acompanhamento das ações que deverão ser executadas durante o processo de implantação 

da Carta. Segundo o Guia (BRASIL, 2008), o Plano consiste no planejamento das ações a 
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serem desenvolvidas pela equipe de trabalho levando em consideração o tempo e os recursos 

necessários para a implementação da Carta de Serviços. O Plano de Ação deverá ser validado 

pelo dirigente da organização ou da unidade que vai divulgar a Carta de Serviços e deve 

contemplar as tarefas necessárias para se obter o resultado final (FIGURA 3). 

 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado em BRASIL (2008, p. 16). 

 

A identificação dos setores da organização que devem se envolver com a elaboração 

da Carta é o primeiro passo, fundamental para garantir a consolidação do trabalho. Nesta 

etapa, não podem deixar de ser envolvidos os setores que concentram poder decisório da 

organização e o setor de comunicação, que definirá a melhor estratégia de divulgação da Carta 

de Serviços. Em seguida, acontece a identificação dos setores específicos que disponibilizam 

serviços ao público e como se dão as formas de acesso à informação e aos serviços. 

Existe ainda a necessidade de revisar todos os serviços e etapas de atendimento ao 

público, e a atualização constante dos padrões de qualidade definidos pela instituição. Mendes 

(2016, p.18) destaca que a Carta “deve informar aos cidadãos as etapas do processo para a 

prestação dos serviços presentes e futuros, bem como o tempo determinado para cada uma das 

etapas, já que essas equivalem ao fluxo das atividades de um processo”. A autora propõe, em 

sua pesquisa, um novo método para a descrição das etapas de prestação de serviços: 
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1. Identificar os setores da organização que deverão estar 
envolvidos no projeto.

2. Identificar os serviços oferecidos pela organização.

3. Identificar os tempos e prazos atuais para prestação dos 
serviços.

4. Identificar as informações de acesso.

5. Identificar mecanismos de comunicação com os cidadãos.

6. Estabelecer compromissos de atendimento para os serviços 
identifcados.

7. Formatar a carta de serviços

8. Aprovar a carta de serviços

9. Divulgar a carta de serviços

10. Monitorar a efetividade dos compromissos firmados na Carta 
de Serviços da organização

Figura 3 - Ações necessárias para a elaboração de uma Carta de 

Serviços 
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Na intenção de resolver esse problema, de aumentar a conformidade da Carta com 

os serviços por elas descritos, esta pesquisa buscou apresentar um método que 

possibilitasse descrever as etapas da prestação do serviço que devem compor a Carta 

de Serviço ao Cidadão a partir do modelo (desenho) do processo de negócio 

desenvolvido na notação BPMN, mais especificamente os fluxos de mensagens 

trocadas no processo com os seus participantes externos. Ou seja, da troca de 

informações (mensagens) existentes entre o órgão público e os cidadãos nos 

processos de prestação de serviços outrora modelados. Isso possibilita gerar Cartas 

mais próximas da realidade dos processos de negócio definidos pelos órgãos, 

garantindo assim uma maior transparência (MENDES, 2016, p.16). 

Iglesias (2014, p.16) ressalta que “não existe um padrão ou com que grau de 

detalhamento as informações devem ser apresentadas ao público em geral”. Nota-se, então, a 

necessidade de se definir formas possíveis de apresentação destas informações a fim de 

contribuir para melhorar ainda mais o entendimento pelo cidadão.  

Um primeiro aspecto identificado nesta pesquisa é o fato de não existir um padrão 

para a estruturação da informação na Carta de Serviços. Isto significa que cada 

organização pode fazê-la de forma diferente das demais organizações. Com isso, os 

cidadãos, que certamente têm contato com mais de uma organização/serviço, se 

depararão com diferentes formas de estruturação da informação contida na Carta de 

Serviços, exigindo esforço para a leitura da Carta de Serviços toda vez que tenham 

que interagir com uma organização pública diferente. (...) Um segundo problema 

identificado é que os Serviços aparecem como texto livre na Carta de Serviços, ou 

seja, cada organização descreve os seus serviços da maneira que lhe convier 

(IGLESIAS, 2014, p.17). 

A autora sugere padronizar a estruturação de informações da Carta de Serviços através 

da criação de um modelo padrão. A pesquisa de Iglesias (2014) apresenta a proposta de um 

Guia Unificado para Elaboração da Carta de Serviços que sugere a inserção de modelos de 

processo na Carta de Serviços por meio da extensão do Catálogo de Características de 

Entendimento de Modelos de Processos de Prestação de Serviços Públicos, de modo a 

contemplar os requisitos contidos no Guia para Elaboração da Carta de Serviços. 

Iglesias (2014, p 46) destaca que esse Guia é composto pelos artefatos explicitados na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Composição do Guia Unificado de Elaboração da Carta de Serviços. 

 

Fonte: adaptado pelo autor, baseado em Iglesias (2014, p.46). 

 

Surge também uma proposta de gestão online da Carta de Serviços para facilitar a 

interação entre pessoas e organizações, já que a comunicação tem sofrido significativas 

transformações com a Internet, considerando a acessibilidade e a velocidade das informações. 

Brito (2006, p.113) cita a importância da internet para a “transculturalidade” e 

“transnacionalidade”: “ela alterou a noção do tempo e do espaço, o tipo de acesso aos bens e 

serviços, a relação entre a noção de cidadania e o universo da política. Até linguagem e 

cultura locais têm sofrido significativas transformações”. 

A inovação digital tem mudado os paradigmas comunicacionais quando segmenta, 

“desintermedeia” ou corta transversalmente as tradicionais relações da sociedade em 

diversas dimensões e facetas. A comunicação nesta nova configuração permite que 

todos os atores sejam emissores e receptores, num elevado nível de interatividade 

entre as partes e, em tese, com os mesmos graus de visibilidade e de oportunidade. 

(BRITO, 2006, p.113). 

O mesmo autor considera que as TICs – tecnologias da informação e comunicação – 

estão relacionadas ao desenvolvimento da cidadania e da democracia virtual, ao ponto em que 

torna as informações governamentais e políticas mais transparentes e abundantes para os 

cidadãos. Para Brito (2006, p.114), “a amplitude do relacionamento digital online é tal que as 

limitações típicas das relações físicas, temporais e sincrônicas são superadas, cedendo lugar a 

O Catálogo de Características de Entendimento de Modelos de 
Processos de Prestação de Serviços Públicos inseridos na Carta 
de Serviços

O Guia de Utilização do Catálogo de Características de 
Entendimento de Modelos de Processos de Prestação de 
Serviços Públicos inseridos na Carta de Serviços, que explica o 
processo de utilização deste Catálogo

O Modelo da Carta de Serviços que sugere um padrão de 
organização de informações de modo que a mesma seja criada 
de maneira uniforme por todas as organizações

O Protótipo para a Carta de Serviços on-line, instrumento 
criado para auxiliar a confecção da Carta de Serviços on-line, 
possuindo o mesmo conteúdo da Carta de Serviços impressa

O Guia de Elaboração e Implementação da Carta de Serviços 
que explica o processo de elaboração e implementação da Carta 
de Serviços, reformulado com base no Guia para Elaboração da 
Carta de Serviços, criado pela Gespública (2012)
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ações que podem abranger localidades geográficas de escopo local até mundial, de serviços 

online simples até os mais complexos”. 

Sobre a gestão online da Carta de Serviços, em sua pesquisa, Silva et al (2018, p. 2739) 

mostram que a plataforma de governo eletrônico que visa a digitalização dos serviços está 

estimulando a modernização de processos de prestação de serviços e exigindo que os diversos 

setores de uma organização passem a enxergar os processos como um todo.  

Inicialmente, o foco da elaboração da Carta de Serviços estava na documentação dos 

serviços prestados pela Instituição. Para que este objetivo fosse alcançado, optou-se 

pela disponibilização das primeiras versões da Carta de Serviços em formato PDF, 

cuja atualização envolvia grande esforço de diagramação, diversos ciclos de revisão 

e muita comunicação entre os envolvidos até que uma nova versão pudesse ser 

publicada. Então foi demandada a implantação de um software para realizar a gestão 

online da Carta de Serviço. O software atuaria na descentralização e agilizaria todo o 

processo de publicação e atualização dos serviços, além de viabilizar a integração 

com os demais elementos da plataforma e-gov e atender integralmente o decreto 

6932/2009, em vigência na ocasião (SILVA et al, 2018, p.2738). 

Os autores observam também que os setores dependem uns dos outros para a execução 

da maioria dos processos, contudo qualquer possibilidade de mudança na forma de trabalho 

ou na forma de comunicação implica em resistência, descontentamento e falta de 

engajamento. “Esta situação gera mais burocracia na prestação do serviço, já que os 

servidores desconhecem a estrutura que estão inseridos e as relações existentes entre os 

processos que participam” (SILVA et al, 2018, p. 2740). 

A comunicação dos serviços do poder público é uma ação essencial para a promoção 

do controle social. A elaboração e implementação da Carta também contribui para a 

modernização dos processos de trabalho e para o aumento da eficiência na prestação de 

serviços à sociedade, na medida em que detalha o passo a passo, desde o atendimento até a 

avaliação dos serviços públicos. A carta é, portanto, uma ferramenta que estimula as 

organizações públicas a atenderem melhor aos anseios da sociedade com mais transparência. 

 O Guia Metodológico da GESPÚBLICA continua válido para orientar a elaboração da 

Carta de Serviço ao Usuário, mesmo que o Decreto n° 9.094/2017 tenha revogado o Decreto 

nº 5.378/2005 que instituiu o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA. O programa tinha a responsabilidade de colocar à disposição dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal interessados, gratuitamente, metodologias para a 

elaboração da Carta de Serviço. Vale salientar que o dispositivo legal não trouxe 

modificações quanto ao conteúdo e à formação da Carta de Serviços, transcrevendo ipsis 

litteris o artigo 11 até o parágrafo 2º com seus incisos, os quais constam com a mesma 

numeração em ambos os Decretos, seja no de 2009, seja no de 2017.   
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2.5 CARTA DE SERVIÇOS PARA O LEGISLATIVO 

Para dar mais poder ao cidadão de forma que ele possa exigir mais qualidade dos 

serviços públicos, a Lei 13.460 (BRASIL, 2017b) dispõe sobre a participação, a proteção e a 

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. A informação sobre todos os serviços 

públicos e como os usuários podem ter acesso a eles devem constar na Carta de Serviços aos 

Usuários de cada órgão (BRASIL, 2017b). Essa legislação também previu as atribuições e 

deveres das ouvidorias públicas, e garantiu formas de avaliação periódica da qualidade dos 

serviços públicos. 

A disponibilidade e atualização periódica da Carta de Serviço ao Usuário por órgãos 

públicos é outra previsão legal, desta vez valendo para serviços prestados por órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta, contemplando os três poderes - 

Executivo, Legislativo e Judiciário, além de entidades que prestam serviços públicos de forma 

delegada. 

A Lei nº 13.460/2017 passou a vigorar em julho de 2018 para a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os municípios com mais de quinhentos mil habitantes. Outros municípios 

terão prazos para se adequar, variando com a quantidade de habitantes. 

Antes da nova Lei, a construção e utilização da Carta de Serviços era obrigatória para 

todos os entes do Poder Executivo Federal que prestassem serviços públicos, e para as demais 

instituições públicas seu uso era recomendado, isso porque era normatizada por Decreto 

Federal. Com a lei de abrangência nacional, a obrigatoriedade da Carta de Serviços passa a 

incluir a administração pública brasileira - União, Estados e Municípios. 

Dasso Júnior (2014), anteriormente, fazia a crítica: 

Dito isso, percebe-se que a opção pelo Decreto garantiu ao Governo Federal maior 

controle sobre a forma de instauração e aplicação das Cartas de Serviços no Brasil. 

De outra banda, gera uma relativa instabilidade, pois pode ser retirado do cenário da 

Administração Pública federal com maior facilidade, bastando apenas que haja uma 

mera revogação pelo Presidente da República. Significa dizer que, até este 

momento, a figura da Carta de Serviços é uma mera política de governo. Ainda é 

cedo para afirmar se a Carta de Serviços veio para ficar. (Dasso Júnior, 2014, p.09).  

O autor considerava que o caso mais paradigmático de construção de “Cartas” era o da 

Espanha, com quem, inclusive, o Brasil mantém cooperação para a modernização 

administrativa. Entretanto, uma distinção importante diz respeito à abrangência territorial. 

Enquanto na Espanha, as “Cartas” estão disseminadas pela Federação, incluindo não apenas a 

União, mas também Comunidades Autónomas, Províncias e Municipalidades; no Brasil, a 

experiência das “Cartas” está se disseminando exclusivamente na esfera federal (DASSO 

JÚNIOR, 2014, p.22). 
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A Carta possibilita uma mudança na cultura organizacional das instituições públicas, 

quando facilita o acompanhamento, por parte da sociedade, dos serviços públicos oferecidos. 

A organização é beneficiada com a elaboração da Carta ao passo que legitima a sua imagem 

perante a sociedade e restabelece a confiança dos cidadãos por meio de uma gestão 

transparente. 

Como descreve o guia da GESPÚBLICA, entre os princípios fundamentais da Carta de 

Serviços está o da participação e comprometimento de todas as pessoas que integram a 

organização: 

A participação e o comprometimento de todas as pessoas que integram a 

organização são fundamentais para a elaboração da Carta e para a prestação de 

serviços que irão impactar de forma positiva sobre o cidadão. A alta administração 

da organização, também, tem um papel importante, pois, além de estar 

comprometida com a melhoria do atendimento prestado ao cidadão, é responsável 

pela aprovação dos recursos necessários à implementação da Carta de Serviços 

(BRASIL, 2008, p.10). 

A Carta precisa estar disponível para o seu potencial beneficiário, seja o cidadão ou o 

servidor, com o propósito de facilitar o acompanhamento das ações da organização e serviços 

por ela oferecidos. Aliada a portais da transparência e ouvidorias, a Carta de Serviços é uma 

ferramenta para melhorar a relação dos Poderes Públicos com os cidadãos. 

Única ocorrência de Carta de Serviços de legislativos estaduais, a Carta da Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso (ALMT) já chegou a sua sétima edição. Foi inserida no Programa 

de Qualidade nos Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, criado pela resolução n° 440, 

de 07 de setembro de 2005. Com o Decreto n° 9.094 de 18/07/2017, a ferramenta passou a se 

chamar Carta de Serviços ao Usuário e “é um produto da Superintendência de Planejamento 

Estratégico realizado em parceria com todas as unidades da estrutura administrativa da 

Assembleia Legislativa do Mato Grosso” (ALMT, 2017, p.11). 

Sempre preocupada com a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade mato-

grossense, a Assembleia Legislativa apresenta a sétima versão de sua Carta de 

Serviços ao Usuário, acreditando que o controle social é o maior instrumento de 

mudança do serviço público. Com a Carta de Serviços, o cidadão passa a conhecer 

os serviços oferecidos pela Assembleia Legislativa antes de acessá-los, facilitando a 

sua vida, permitindo-lhe conhecer os serviços e procedimentos disponíveis, emitir 

sugestões para a melhoria dos serviços ou enviar reclamações. (ALMT, 2017, p.12) 

A Carta de Serviços ao Usuário tem como propósito dar transparência e informar aos 

usuários como acessar e obter os serviços prestados oferecidos pela Assembleia Legislativa 

como um todo ou por uma de suas unidades. A publicação destaca os compromissos 

assumidos com os usuários: 

Os servidores da Assembleia Legislativa se empenharão em ajudar o cidadão em 

suas necessidades e serão corteses no tratamento dispensado. 
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O cidadão, ao chegar à recepção principal, será identificado como visitante. 

A Assembleia Legislativa reconhece o cidadão como usuário-parceiro, primando 

pela cortesia, educação e disciplina no atendimento de suas necessidades. 

O cidadão será orientado e encaminhado em todas as fases do atendimento. 

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, ininterruptamente. 

A recepção está apta a fazer o atendimento e a triagem do cidadão. (ALMT, 2017, 

p.13) 

A Carta de Serviços da Assembleia do Mato Grosso também aponta os critérios de 

atendimento, tempo de atendimento, as formas de comunicação com o cidadão e o 

detalhamento de todos os serviços e programas. 

O Senado Federal também disponibiliza sua Carta de Serviços com as principais 

ferramentas à disposição dos cidadãos pelas diversas unidades que compõem a instituição. A 

última atualização da publicação foi em 2017, tendo como unidade responsável a Ouvidoria 

do Senado Federal. 

O objetivo primordial é dar visibilidade às ações da Casa nos campos institucional, 

da atividade legislativa, do trabalho dos senadores, da Comunicação Social, do 

orçamento, das publicações e da transparência. São apresentados, ainda, as 

competências legais, os valores, a missão, a visão e os objetivos estratégicos do 

Senado. Esta Casa entende que, somente pela excelência da prestação de serviços e 

pela transparência, os brasileiros poderão ter acesso às informações essenciais ao 

exercício pleno da cidadania. (SENADO, 2018, [n.p.]) 

O Senado relaciona os serviços que são oferecidos na modalidade digital e aqueles 

atendidos na modalidade presencial. Entre os serviços online estão as pesquisas na Biblioteca 

Digital do Senado, acesso às obras do Museu, legislação em formato digital gratuito, cursos 

online, pesquisas por matérias e pronunciamentos, publicações, entre outros. Já entre os 

serviços oferecidos na modalidade presencial, destacam-se a visita agendada, o Programa 

Senado Inclusivo, as pesquisas em arquivos e as pesquisas nas bases de dados da Biblioteca 

(SENADO, 2018). 

Outros legislativos estaduais destacam seus serviços públicos, mas não adotaram a 

configuração da Carta de Serviços para isso, como são exemplos as Assembleias de Minas 

Gerais, Maranhão e São Paulo (Quadro 1). A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte 

prevê a criação da Carta de Serviços desde março de 2011, com a Lei nº 9.461, o que não 

ainda foi efetivado.  

Em sua pesquisa sobre o Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Norte, Russo (2017) aplicou questionários estruturados com o objetivo de 

conhecer as necessidades da população e de como satisfazer a sociedade potiguar nos seus 

anseios através do Poder Legislativo Estadual. Foi utilizado um recorte com agentes da 

sociedade que tiveram interação com a Assembleia por algum dos serviços ou projetos. 
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Percebeu-se, durante a pesquisa, que a Escola da Assembleia foi o local mais 

buscado pela sociedade que procura a Assembleia Legislativa mais conhece ou 

utiliza, sendo que mais da metade (56,1%) a apontou em suas respostas. Outros 

setores de atendimento à sociedade ainda foram citados, como o setor de saúde, o 

PROCON legislativo e o programa Assembleia Cidadã que totalizaram juntos 

11,25%. Quase 9% dos cidadãos que responderam não citaram nenhum setor ou 

serviço no qual conhece ou utiliza, que demonstra que, apesar de procurarem a 

ALRN por qualquer razão individual, efetivamente não conhecem os serviços do 

Poder Legislativo Estadual ou suas ações. (RUSSO, 2017, p. 81) 

A pesquisa de Russo (2017) mostra que a população espera mais interação da 

Assembleia com a sociedade, que ela seja mais ética, transparente e comprometida com os 

anseios da sociedade. A Carta de Serviços implementada dará relevância à transparência dos 

serviços ofertados pelo Poder Legislativo do Rio Grande do Norte.  
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3 DIAGNÓSTICO 

O Projeto de Intervenção apresenta um Plano de Ação para a Elaboração da Carta de 

Serviços da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Os primeiros passos do plano 

são definir quais os serviços são oferecidos à população, em quais setores da organização, e 

diagnosticar as formas de atendimento, execução e comunicação dos serviços. Um check list 

destaca o passo a passo das informações necessárias para a criação da Carta de Serviços. E a 

implementação da nova ferramenta requer a participação de diversos atores da organização, o 

que pode ser feito com a realização de oficinas, a partir da ferramenta 5W2H.  

Figura 5 - Etapas necessárias para elaboração da Carta de Serviços. 

 

Elaborado pelo autor, 2019. 

 

O esquema acima descreve o passo a passo para a intervenção. Este capítulo cumpre as 

duas primeiras etapas, com a identificação dos setores e o diagnóstico dos serviços oferecidos 

pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, como é detalhado a seguir. 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AO CIDADÃO PELA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN A PARTIR DAS RESOLUÇÕES 090 E 

091/2017 

Por meio da resolução 090, publicada em 12 de dezembro de 2017, a Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte reorganizou sua estrutura administrativa, com 

distribuição de órgãos, suas competências e composições. O artigo 2° da resolução cita que a 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS E 

SETORES

A partir da avaliação da 
estrutura administrativa 

da Assembleia

DIAGNÓSTICO DOS 
SERVIÇOS

Avaliação do estágio 
atual do atendimento e 

da prestação de serviços

OFICINA PARA 
ELABORAÇÃO DA CARTA 

DE SERVIÇOS

Considerando a coparticipação 
dos atores da organização e os 

apontamentos do Guia 
Metodológico
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Assembleia é composta pelos seguintes órgãos: “I – Plenário; II – Mesa; III – Reunião de 

Lideranças; e IV – Comissões”. 

A partir dessa normativa, é possível destacar os setores da Assembleia que 

desenvolvem funções técnicas e legislativas, administrativas, ou atividades que configuram 

serviços aos cidadãos e contribuição social à comunidade. Esses últimos são primordiais para 

a elaboração da Carta de Serviços da Assembleia Legislativa.  

Art. 2º (...) § 2º O Plenário, a Reunião de Lideranças e as Comissões são órgãos de 

natureza eminentemente técnico-legislativos. 

§ 3º Os Gabinetes dos Deputados, unidades administrativas autônomas, terão sua 

estrutura e organização definidas em lei específica. 

§ 4º A Mesa é o órgão da Assembleia Legislativa responsável por promover o 

gerenciamento das unidades organizacionais voltadas às atividades-meio e de 

suporte técnico ao processo legislativo, e compõe-se da seguinte estrutura: (ALRN, 

2017a, [n.p.]) 

A resolução elenca as unidades administrativas vinculadas à Mesa, que, segundo o 

Artigo 4°, “são responsáveis pela execução e operacionalização dos serviços de apoio às 

funções institucionais e constitucionais da Assembleia Legislativa”. Todas as unidades 

administrativas da Casa Legislativa são dirigidas e supervisionadas pela Mesa (Art. 9°). 

A presente proposta de intervenção relacionou os principais serviços oferecidos à 

sociedade, a partir do que está descrito na resolução 090/2017.  

Quadro 3 - Identificação dos setores que prestam serviços ao cidadão, a partir da 

estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. 

 

Plenário

Mesa

Presidência
Escola da 

Assembleia

Ouvidoria

Controladoria

Procuradoria Geral

Diretoria Geral
Diretoria de 

Políticas 
Complementares

Divisão de 
Programas 

Complementares de 
Saúde e Bem Estar

Divisão de Defesa 
dos Direitos dos 

Cidadãos

Divisão de Projetos 
Culturais e 

Socioculturais

Divisão do 
Memorial da Cultura 

e do Legislativo 
Potiguar

Diretoria Legislativa
Coordenadoria de 

Consultoria 
Legislativa

Núcleo de Estudos e 
Debates

Reunião de 
Lideranças

Comissões 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Resolução 091/2017  (ALRN, 2017a, [n.p.]).  

 

 

Também foram destacados os serviços da Rádio e TV Assembleia, regulamentadas 

pela resolução 091/2017, que trata da estrutura organizacional da Fundação Djalma Marinho. 

Podem ser identificados serviços direcionados à sociedade, seja diretamente ao cidadão ou por 

meio de convênios com outras instituições, na Escola da Assembleia, nas divisões da 

Diretoria de Políticas Complementares, no Núcleo de Estudos e Debates e na Divisão de 

Rádio e TV. 

Quadro 4 - Localização da Divisão de Rádio e TV, a partir da estrutura organizacional 

da Fundação Djalma Marinho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Resolução 091/2017 (ALRN, 2017b, [n.p.]).  

 

A seguir, o detalhamento de cada unidade administrativa e suas competências, com 

destaque para os serviços públicos oferecidos aos cidadãos: 

 

3.1.1 Escola da Assembleia 

 

A Escola da Assembleia está ligada diretamente à Presidência da Mesa Diretora e tem 

seus objetivos descritos no artigo 18 da resolução 090/2017: 

Art. 18. A Escola da Assembleia tem como objetivo, além dos previstos em 

regulamentação própria, oferecer o suporte conceitual de natureza técnico-

administrativa às atividades do Poder Legislativo e de qualificação e capacitação 

profissional permanente aos servidores da Assembleia Legislativa, bem como 

incentivar o aperfeiçoamento cultural, educacional e científico de toda a sociedade, 

visando o fortalecimento e a ampliação de sua capacidade intelectual. (ALRN, 

2017a, [n.p.]) 
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Além de atuar em conjunto com as comissões temáticas no levantamento de dados 

técnicos, elaboração de estudos e pesquisas, auxiliando a produção legislativa, a Escola 

também trabalha visando o aperfeiçoamento dos servidores da Assembleia, em parceria com a 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas, realizando oficinas e cursos de capacitação pessoal, 

profissional e técnica. Como serviços direcionados à sociedade, vale destacar: 

Art. 19. (...) § 1º Compete à Escola da Assembleia: (...) 

VI – realizar estudos, seminários, campanhas, debates e congressos, para promover a 

discussão sobre a gestão pública legislativa focada na evolução do Poder Legislativo 

Estadual, apoiando também o Poder Legislativo Municipal; 

VII – orientar sobre a legislação participativa, capacitando lideranças sociais para 

acompanhar as ações da Assembleia Legislativa; (...) 

X – promover seminários e ciclos de palestras sobre temas atuais da realidade 

político-brasileira, disponibilizando as vagas não ocupadas pelos servidores à 

comunidade; 

XI – fomentar as pesquisas técnico-acadêmicas voltadas à Assembleia Legislativa, 

em cooperação técnico-científica com outras instituições de ensino; (...) 

XIV – propiciar, realizar e desenvolver o Programa Parlamento Jovem, com o 

objetivo principal de possibilitar aos estudantes do Rio Grande do Norte a 

oportunidade de conhecer a política e os instrumentos de participação no Poder 

Legislativo; 

XV – orientar os trabalhos dos parlamentares jovens. (ALRN, 2017a, [n.p.]) 

Observa-se que a sociedade pode ter acesso a programações de formação quando 

existirem vagas não ocupadas pelos servidores; que existe a previsão de parceria com 

legislativos municipais, com a realização de campanhas, debates e eventos; há a cooperação 

com outras instituições de ensino, além de um programa específico direcionado aos 

estudantes, que é o Parlamento Jovem. 

 

3.1.2 Diretoria de Políticas Complementares 

 

A Diretoria Geral da Mesa tem, entre outras, a competência de (Art. 60, XIV) 

“formular e coordenar políticas complementares quanto à prevenção, à saúde, aos direitos da 

mulher, a políticas anti-discriminatórias e vulneráveis sociais, bem como ações culturais e 

ações itinerantes de cunho social”. Esses serviços são coordenados pela Diretoria de Políticas 

Complementares, que tem como competências: 

Art. 128. Compete, ainda, à Diretoria de Políticas Complementares: 

I – coordenar, programar, organizar e orientar as atividades médicas e assistenciais; 

II – implementar medidas de caráter preventivo à saúde dos servidores, Deputados, 

familiares e da sociedade; 

III – promover a atuação do Coral da Assembleia Legislativa, proporcionando maior 

bem-estar aos servidores e à sociedade, por meio de uma atividade cultural e 

musical; 

IV – promover, por meio de manifestações musicais e de canto, a sensibilização e 

valorização pessoal dos participantes, bem como o estímulo à qualidade de vida dos 

servidores da Assembleia Legislativa e da sociedade; 
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V – coordenar e promover ações itinerantes e de cunho social nos municípios do Rio 

Grande do Norte, atendendo a população mais carente; 

VI – prestar aos consumidores do Rio Grande do Norte, orientação sobre seus 

direitos e garantias; 

VII – promover política de acesso à justiça aos denominados como vulneráveis 

sociais; 

VIII – promover a preservação, o resgate e a divulgação da história do Poder 

Legislativo do Rio Grande do Norte, contribuindo para o registro da história política, 

administrativa e cultural do Estado (ALRN, 2017a, [n.p.]) 

A Diretoria de Políticas Complementares constitui-se em divisões e núcleos com 

competências específicas: 

Quadro 5 - Diretoria de Políticas Complementares. 

 

Elaborado pelo autor, 2018.  

 

A Divisão de Programas Complementares de Saúde e Bem Estar é constituída por 

equipe multiprofissional capaz de elaborar ações de prevenção à saúde, visando o bem-estar 

biopsicossocial dos servidores, dos deputados, dos familiares e da sociedade. Destacam-se 

como serviços prestados à sociedade por essa Divisão: 

Art. 134. Compete ao Núcleo de Serviço Médico e Odontológico: (...) 

V – realizar atividades de tratamento odontológico radical, restaurador e preventivo 

dos Deputados, servidores, familiares e da sociedade; (...) 

VIII – propor e executar programas e campanhas educativos e de prevenção de 

doença bucal; (...) 

Art. 135. Compete ao Núcleo de Atendimento Biopsicossocial: (...) 

III – acompanhar o desenvolvimento de programas de orientação profissional; 

IV – executar atividades de psicodiagnóstico e psicoterapia; 

V – encaminhar, quando necessário, o interessado para a Divisão de Defesa dos 

Direitos do Cidadão; (...) 

X – realizar avaliação, diagnóstico, orientação e terapias de habilitação e reabilitação 

dos aspectos fonoaudiólogos dos servidores, familiares e da sociedade;  (...) 

XIII – ministrar palestras educativas sobre saúde preventiva do trabalhador e a 

importância das atividades físicas; 

XIV – realizar palestras educativas sobre orientação postural, ergonomia no 

trabalho, entre outros temas; (...) (ALRN, 2017a, [n.p.]) 
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Outra unidade subordinada à Diretoria de Políticas Complementares é a Divisão de 

Defesa dos Direitos do Cidadão, proporcionando o acesso dos cidadãos à justiça comum, por 

meio da assistência judiciária, e com foco no Direito do Consumidor, com destaque para o 

Procon Legislativo. São competências dessa divisão, entre outras: 

Art. 137. Compete à Divisão de Defesa dos Direitos do Cidadão: 

I – promover a orientação jurídica básica ao cidadão como consumidor, inclusive 

quanto à aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; 

II – fiscalizar o cumprimento das relações de consumo estabelecidas no Código de 

Defesa do Consumidor; 

III – realizar autuação e aplicar multa por infração aos preceitos do Código de 

Defesa do Consumidor, previsto em lei ou convênio específico; 

IV – realizar a marcação e realização de audiências de conciliação entre 

consumidores e fornecedores, além de efetuar registro diário dos atendimentos, 

mantendo-os arquivados; 

V – proceder a lavratura, em termo próprio, da realização de audiência de 

conciliação, indicando a presença ou não de consumidores e fornecedores, e o 

resultado alcançado neste procedimento preliminar; 

VI – promover o encaminhamento de investigações preliminares por indicação da 

autoridade competente, cabendo para tanto, requisitar aos fornecedores informações 

sobre as questões investigadas; 

VII – informar fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres; 

VIII – mediar e harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo 

entre consumidores e fornecedores; 

IX – fiscalizar as relações de consumo; 

X – proceder a realização de diligências especiais, no caso de denúncias ou 

reclamações, visando à defesa do consumidor; 

XI – propor, desenvolver e apoiar programas e projetos de valorização da mulher 

nas diferentes áreas de sua atuação, incentivando sua participação social e política; 

XII – formular, coordenar e avaliar políticas públicas afirmativas de promoção da 

igualdade e da proteção dos direitos do cidadão; (ALRN, 2017a) 

 

Art. 138. Compete ao Núcleo de Promoção dos Direitos: 

I – promover as ações voltadas à assistência judiciária, na área indicada pela 

Diretoria-Geral por delegação da Mesa; 

II – promover a orientação jurídica e a defesa dos direitos individuais das pessoas 

comprovadamente necessitadas; 

III – manter registro estatístico dos atendimentos e da produção jurídica dos 

trabalhos efetuados; 

IV – promover campanhas essencialmente para a prevenção à saúde e enfrentamento 

à violência contra a mulher, objetivando promover a prevenção e ruptura da situação 

de violência e a construção da cidadania, por meio de ações globais e de 

atendimento interdisciplinar; 

V – articular e fomentar ações de cumprimento das legislações que asseguram os 

direitos das mulheres; 

VI – formular e executar a política social voltada para as mulheres, bem como 

atividades de promoção de ações anti-discriminatórias; 

VII – promover a criação de ações que possam favorecer a eliminação das 

desigualdades de gênero, das violações dos direitos humanos e os comportamentos 

intolerantes e preconceituosos, estimulando o desenvolvimento de políticas anti-

discriminatórias; 

VIII – articular, promover e executar programas de cooperação com organismos 

nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de 

políticas para mulheres; (ALRN, 2017a, [n.p.]) 

O Núcleo de atendimento auxilia a assistência judiciária a partir da atuação de 

assistentes sociais que realizam triagem com os usuários da sociedade, a partir das demandas 



 

54 

 

 

 

judiciais constatadas e da caracterização de pessoas comprovadamente com carência 

financeira, requisitos semelhantes aos do acesso aos serviços da Defensoria Pública Estadual. 

Outra divisão dessa diretoria é a de Projetos Culturais e Socioculturais, que é 

responsável por desenvolver, orientar, planejar os assuntos relativos a exposições, mostras 

culturais e atividades relacionadas a projetos sociais e projetos da Instituição que tratam das 

artes plásticas, cênicas, cinematográficas, fotográficas, literárias e musicais, bem como propor 

à efetivação de acordos de cooperação técnica, parcerias e convênios dentro de sua área de 

atuação. 

Art. 141. Compete à Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais: 

I – planejar, coordenar e executar ações itinerantes e de cunho social da Assembleia 

Legislativa, nas áreas de cidadania, saúde, educação, lazer, esporte e cultura; 

II – planejar, estruturar, coordenar, executar e avaliar projetos e atividades que 

preveem ações de saúde, apoio psicossocial, lazer e educação em escolas públicas do 

Rio Grande do Norte; 

III – realizar visitas técnicas às escolas públicas a serem atendidas para: diagnóstico 

social, reuniões com os gestores da educação para planejamento e construção das 

atividades; 

IV – promover parcerias com demais instituições públicas; 

V – elaborar cartilhas educativas na área de saúde, bem-estar, cidadania e educação 

política; 

VI – realizar palestras e oficinas educativas em escolas públicas; 

VII – manter parcerias com outros órgãos ou entidades para a promoção de ações de 

cidadania, tais como: empreendedorismo e microcrédito, emissão de carteira de 

identidade, carteira de trabalho entre outros; 

VIII – promover ações e articulações múltiplas entre o Assembleia Legislativa e a 

comunidade em geral, oferecendo espaços alternativos na área de cultura; 

IX – manter relacionamento com os gabinetes dos parlamentares, unidades 

administrativas da Assembleia Legislativa e as entidades representativas da 

sociedade organizada; 

X – promover conferências, seminários, ciclos de debates, com expositores 

renomados nas áreas de economia, política, educação, saúde, meio ambiente, 

problemas sociais, conjunturais e principalmente de desenvolvimento regional para a 

comunidade em geral; (ALRN, 2017a, [n.p.]) 

Por fim, a Divisão do Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar, que está 

integrada pelo Núcleo do Memorial do Legislativo Potiguar, tem como competências: 

Art. 143. Compete à Divisão do Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar: 

I – valorizar a memória como um direito fundamental do ser humano por meio da 

conservação e difusão do conhecimento e da história; 

II – identificar, gerir, preservar, restaurar, organizar, classificar todo o material que 

integre o acervo do Memorial; 

III – articular a celebração de convênio, associação ou outros ajustes com entidades 

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com vistas à realização das 

finalidades do Memorial; 

IV – desenvolver um programa de atividades e aquisições para o Memorial de modo 

a mantê-lo o mais adequado possível à sua finalidade histórica; 

V – promover a realização de parcerias para a captação de recursos para a 

implantação e manutenção das atividades do Memorial. 

Art. 145. Compete ao Núcleo do Memorial do Legislativo Potiguar: 

I – promover o programa denominado Memorial do Legislativo Potiguar; 
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II – realizar pesquisas com vistas à resgatar documentos, registros e objetos de 

reconhecido valor para a história do Parlamento Potiguar que se achem em poder de 

terceiros; 

III – promover encontros, cursos, concursos, conferências, exposições com vistas à 

ampliação e difusão do conhecimento sobre pessoas e fatos relevantes para o Poder 

Legislativo Estadual; 

IV – executar outras atividades correlatas. (ALRN, 2017a, [n.p.]) 

 

3.1.3 Núcleo de Estudos e Debates 

Vinculado à Diretoria Legislativa, o Núcleo de Estudos e Debates é a unidade 

responsável por oferecer embasamento técnico-científico ao planejamento de políticas e ao 

processo legislativo na Assembleia Legislativa, envolvendo a sociedade e realizando ações 

em parceria com diversas instituições. Conforme a resolução 090/2017, são suas 

competências: 

Art. 168. Compete ao Núcleo de Estudos e Debates: 

I – promover, por meios próprios ou de terceiros, estudos, pesquisas e levantamentos 

sobre temas de interesses do Rio Grande do Norte; 

II – organizar a publicação de estudos, pesquisas e notas técnicas produzidos pela 

Assembleia; 

III – manter banco de dados próprio, fornecendo informações para que o Poder 

Legislativo edite, com regularidade, documentos de análise pertinentes aos diversos 

setores de atividade do Estado; 

IV – promover palestras e conferências sobre os assuntos de interesse do Poder 

Legislativo, proferidas por pessoas de idoneidade moral e notórios conhecimentos, a 

serem especialmente convidadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa, pelos 

demais Deputados, pelos Diretores ou pelo Procurador-Geral; 

V – realizar estudos técnico-científicos necessários à elaboração legislativa; 

VI – prestar assessoramento e suporte técnico na realização das audiências públicas 

e dos eventos institucionais; 

VII – executar outras atividades correlatas (ALRN, 2017a, [n.p.]) 

 

3.1.4 Rádio e TV Assembleia 

A Fundação Djalma Marinho é responsável pelo sistema integrado de programação e 

transmissão dos sinais da TV Assembleia e Rádio Assembleia em todo o Rio Grande do 

Norte. Além da cobertura de atividades do Legislativo, os canais de comunicação da 

Assembleia também possibilitam a comunicação de outras organizações públicas, por meio de 

programas e reportagens.  

Art. 13. A Divisão de Rádio e TV é a unidade responsável pelo desenvolvimento de 

programa e matérias jornalísticas para a rádio e televisão com a finalidade de 

promover a divulgação das atividades do Poder Legislativo à sociedade em geral, 

bem como, das atividades socioculturais e desportivas nacionais e regionais. 

Art. 14. Compete à Divisão de Rádio e TV: 

I – coordenar ações de criação, produção e veiculação de peças audiovisuais e 

radiofônicas para compor a programação da Rádio Assembleia e da TV Assembleia; 

II – oferecer suporte para a atualização da página da Assembleia na internet; 
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III – acompanhar a cobertura, ao vivo e gravada, das reuniões da Assembleia, das 

Comissões e demais eventos institucionais da Assembleia Legislativa; (ALRN, 

2017b, [n.p.]) 

Os canais de comunicação não são comerciais e por isso atendem expectativas de 

organizações quanto à participação na programação. É comum a produção e exibição de 

programas especiais e documentários, conteúdo audiovisual produzido pelos próprios canais 

da Assembleia ou em parceria com outras produtoras. Além das transmissões e programação 

ao vivo, a TV Assembleia também disponibiliza mídia de arquivo da programação, podendo o 

cidadão solicitar o conteúdo na sede da própria Assembleia. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DE SERVIÇOS A PARTIR DE ENTREVISTAS COM 

SERVIDORES 

A partir da constatação de quais setores da Assembleia Legislativa desenvolvem ações 

a atividades direcionados à sociedade, aos cidadãos e às organizações, conforme o descrito 

nas resoluções 090 e 091/2017, foi realizada entrevista com servidores, especificamente 

aqueles envolvidos com a gestão de suas divisões e núcleos.  

Quadro 6 - Direcionamento das entrevistas na Assembleia Legislativa do RN. 

DIRECIONAMENTO DE ENTREVISTAS 

DIVISÃO NÚCLEO ENTREVISTADO 

Diretoria de Políticas Complementares 

Divisão de Programas Complementares de 

Saúde e Bem Estar 

Núcleo de Serviço Médico e 

Odontológico 
Chefe da Divisão 

Núcleo de Atendimento 

Biopsicossocial (Setor Serviço 

Social) 

Assessor administrativo 

(assistente social) 

Divisão de Defesa dos Direitos do Cidadão 

Núcleo de Promoção dos 

Direitos 
Chefe da Divisão 

Procon Legislativo Coordenador do Procon 

Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais Chefe da Divisão 

Divisão do Memorial da Cultura e do 

Legislativo Potiguar 

Núcleo do Memorial do 

Legislativo Potiguar 
Chefe da divisão 

Outros Núcleos 

Escola da Assembleia 
Chefe de Divisão 

Acadêmica 

Núcleo de Estudos e Debates Chefe do Núcleo 

Divisão de Rádio e TV 
Rádio e TV Assembleia 

Fundação Djalma Marinho 
Chefe da Divisão 

Elaborado pelo autor, 2018. 
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A entrevista (Apêndice B) foi elaborada considerando o Art. 11 do Decreto 9094/2017, 

que trata das informações que devem configurar a Carta de Serviços:  

§ 2º - Da Carta de Serviços ao Usuário, deverão constar informações claras e 

precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas: 

I - ao serviço oferecido; 

II - aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço; 

III - às etapas para processamento do serviço; 

IV - ao prazo para a prestação do serviço; 

V - à forma de prestação do serviço; 

VI - à forma de comunicação com o solicitante do serviço; e 

VII - aos locais e às formas de acessar o serviço. (BRASIL, 2017, [n.p.]) 

Pode-se observar a informalidade no processamento de alguns serviços, a falta de 

comunicação da existência da prestação de serviços e a prática de avaliação pelo usuário 

presente em poucos setores. 

Quadro 7 - Avaliação do cumprimento dos requisitos da prestação de serviços por 

setores. 
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SETOR 

S
er

v
iç

o
s 

b
em

 

d
ef

in
id

o
s 

S
et

o
r 

b
em

 

es
tr

u
tu

ra
d

o
 

A
b

ra
n

g
ên

ci
a

 

es
ta

d
u

a
l 

A
ce

ss
o

 a
o

 

se
r
v

iç
o

 b
em

 

d
ef

in
id

o
 

E
ta

p
a

s 
d

o
 

se
r
v

iç
o

 b
em

 

d
ef

in
id

a
s 

P
ra

zo
s 

d
o

 

se
r
v

iç
o

 b
em

 

d
ef

in
id

o
s 

D
iv

u
lg

a
çã

o
 d

o
s 

se
r
v

iç
o

s 

A
v

a
li

a
çã

o
 d

o
s 

se
r
v

iç
o

s 
p

el
o

 

u
su

á
ri

o
 

Núcleo de 

Atendimento 

Biopsicossocial (Setor 

Serviço Social) 

        

Núcleo de Promoção 

dos Direitos 

(Assistência Judiciária) 

        

Procon Legislativo         

Divisão de Projetos 

Culturais e 

Socioculturais 

        

Divisão do Memorial 

da Cultura e do 

Legislativo Potiguar 

        

Escola da Assembleia         

Núcleo de Estudos e 

Debates 

        

Rádio e TV 

Assembleia 

        

 

SIM RAZOÁVEL NÃO 

Elaborado pelo autor, 2018.  
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O quadro acima traz uma análise do cumprimento dos principais requisitos 

estabelecidos em uma Carta de Serviços, a partir da entrevista com servidores da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte e suas constatações. O quadro verde representa o 

cumprimento dos requisitos avaliados, o quadro amarelo significa que esses requisitos são 

cumpridos parcialmente e o quadro vermelho alerta para a necessidade de implementar tal 

requisito para que possa viabilizar a elaboração da Carta de Serviços. 

A seguir, o resumo das entrevistas e considerações de cada setor pesquisado. 

 

3.2.1 Escola da Assembleia 

A Escola da Assembleia atua na qualificação funcional e extensão comunitária. Os 

cursos ofertados se destinam à capacitação, à atualização e ao treinamento de servidores da 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, quer por iniciativa dos gabinetes 

parlamentares, quer por solicitação dos setores administrativos. Quando não direcionados 

especificamente a uma unidade setorial da Assembleia, nesses cursos disponibilizam-se vagas 

para a comunidade (ALRN, 2018a). Outros projetos educacionais acontecem integrando a 

Assembleia com a comunidade e outras organizações. 

Quadro 8- Destaques da entrevista realizada na Escola da Assembleia. 

Setor: Escola da Assembleia 

Entrevistado: Chefe de Divisão Acadêmica  

Serviços oferecidos: 

- cursos de qualificação profissional, de idiomas, de pós-graduação, dentre outros, oferecidos prioritariamente 

para servidores, com vagas remanescentes para a sociedade; 

- palestras e oficinas para a sociedade em geral, realizados em outros espaços. 

Equipe e estrutura do setor: 

a Escola está localizada em um imóvel anexo. O prédio é equipado com salas de aula, secretaria e biblioteca. 

Os professores são oriundos de um Banco de Talentos ou de instituições parceiras. 

Público alvo: 

todos os cursos são presenciais e destinados a servidores da Assembleia, parceiros (Câmaras, Tribunais, etc.) 

e pessoas da comunidade (quando há vagas remanescentes). As palestras e oficinas são direcionadas a 

públicos diversos da sociedade. 

Forma de acesso ao serviço: 

a Escola possui uma Central de Atendimento, presencial e por telefone.  

Etapas de processamento do serviço: 

matrícula e participação (conforme cronograma de cursos). 

Prazo para prestação do serviço: 

conforme calendário e carga-horária. 

Formas de divulgação do serviço: 

divulgação da programação no site da Assembleia e na página da Escola; redes sociais próprias; coordenação 

publica boletim informativo de cursos e participa de entrevistas. 

Formas de avaliação da prestação do serviço: 

preenchimento do Formulário de Avaliação ao final de cada curso.  

Elaborado pelo autor, 2018. 



 

59 

 

 

 

 

Observa-se que não existe uma cota ou percentual definido de vagas para a sociedade, 

o que poderia facilitar o acesso dos cidadãos aos cursos e oficinas. A falta de programações 

por educação à distância também limita os serviços da Escola às pessoas residentes em Natal-

RN e a outros agentes públicos. 

Como oportunidade de ampliar o relacionamento com a sociedade, a Escola da 

Assembleia poderia apostar na parceria com outras instituições de ensino e com legislativos 

municipais, apoiando eventos e publicações a partir de editais ou por outras formas de 

celebração de convênios. A interação com os canais de comunicação, como a TV e Rádio 

Assembleia, pode ampliar o alcance das ações da Escola. 

Com a previsão do papel de orientar sobre a legislação participativa, a Escola da 

Assembleia pode desempenhar o importante papel de capacitar lideranças sociais para 

acompanhar as ações da Assembleia Legislativa e estimular o controle social. 

A Escola da Assembleia é um dos setores mais estruturados do legislativo estadual na 

prestação de serviços públicos, com uma programação e uma periodicidade bem definidos, 

podendo, ainda, investir melhor na comunicação sobre como o público pode acessar os 

serviços, o que seria facilitado com a elaboração da Carta da Assembleia. 

 

3.2.2 Núcleo de Estudos e Debates 

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte desenvolve um intenso calendário 

de audiências públicas, a partir do Núcleo de Estudos e Debates. As programações contam 

com a participação de deputados, autoridades e especialistas dos mais diversos assuntos, 

como educação, combate à violência, saúde, turismo e geração de emprego, agropecuária e 

políticas culturais. As audiências podem acontecer na sede da Assembleia, em outro espaço 

ou município distinto. O Núcleo promove as atividades em parceria com outros setores da 

Assembleia Legislativa, como o cerimonial e a assessoria de comunicação. 
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Quadro 9 - Destaques da entrevista realizada no Núcleo de Estudos e Debates. 

Setor: Núcleo de Estudos e Debates 

Entrevistado: Chefe do Núcleo 

Serviços oferecidos: 

realização de debates e audiências públicas, que podem ser requeridas por instituições da sociedade. 

Equipe e estrutura do setor: 

a equipe do Núcleo é composta por três servidores e tem salas próprias na sede da Assembleia; conta com 

parcerias com outros setores da AL para realizar os eventos (cerimonial, TV e assessoria de imprensa). 

Público alvo: 

população em geral; o Núcleo é buscado principalmente por instituições da sociedade organizada. 

Forma de acesso ao serviço: 

para propor debates e audiências, o cidadão ou a organização deve contatar diretamente o gabinete de um 

deputado. 

Etapas de processamento do serviço: 

solicitação feita ao gabinete parlamentar; o deputado apresenta requerimento e justificativa à Mesa 

Diretora autorizando; o Núcleo define os convidados e mobiliza as autoridades; a realização do evento 

conta com o suporte do Cerimonial, da assessoria de imprensa e da TV Assembleia. 

Prazo para prestação do serviço: 

a realização de audiências públicas e debates segue calendário, dependendo de disponibilidade de 

auditório. Geralmente a audiência acontece em um prazo de 15 dias. Outras dependem das datas 

comemorativas a que estão relacionadas. 

Formas de divulgação do serviço: 

não divulgação do setor e do serviço, apenas dos eventos. Não existe página própria ou outra mídia que 

comunique a função Núcleo. 

Formas de avaliação da prestação do serviço: 

não existe essa forma de avaliação. 

Elaborado pelo autor, 2018.  

 

Como relatou o entrevistado, a frequência de audiências é alta e, normalmente, 

acontecem durante horário distinto ao das sessões ordinárias para possibilitar a transmissão 

pela TV Assembleia. Não há o hábito de outras instituições, grupos organizados, associações 

ou escolas de contatarem diretamente o Núcleo de Estudos e Debates propondo audiências 

públicas, o que poderia ser orientado pela Carta de Serviços. Atualmente, o próprio Núcleo 

orienta que o demandante busque um deputado estadual para propor a audiência. 

O Núcleo de Estudos e Debates também não conta com estratégias de comunicação 

para divulgar seus serviços e contatos, se quer uma aba no site da Assembleia que aponte a 

existência ou a agenda do Núcleo. A comunicação do legislativo restringe-se a noticiar as 

audiências que serão ou que já foram realizadas. 

A interação entre o Núcleo de Estudos e Debates, a Escola da Assembleia, o Memorial 

do Legislativo e o setor de comunicação social da Assembleia possibilitaria a realização de 

estudos, pesquisas e levantamentos sobre temas de interesses do Rio Grande do Norte, com a 

publicação desse conteúdo para acesso gratuito da população aos estudos. Como prevê a 

resolução 090/2017, no artigo 68, o Núcleo de Estudos e Debates deve “manter banco de 
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dados próprio, fornecendo informações para que o Poder Legislativo edite, com regularidade, 

documentos de análise pertinentes aos diversos setores de atividade do Estado” (ALRN, 

2017a, [n.p.]). 

A informação sobre as atividades do Núcleo de Estudos e Debates e o aumento de 

proposições populares para o setor estimulariam a maior participação da comunidade e 

interação com o Legislativo. 

 

3.2.3 Rádio e TV Assembleia 

Os canais de comunicação da Assembleia Legislativa são públicos e sem finalidade 

comercial. Além das transmissões das programações do Poder Legislativo, reuniões das 

comissões permanentes, sessões ordinárias e extraordinárias, a Rádio e a TV Assembleia têm 

um papel social e educativo, contando com telejornais, programas esportivos, documentários 

sobre a cultura e história do Rio Grande do Norte bem como de programas de entrevista. A 

população e as organizações podem sugerir pautas para a programação, propor parcerias e 

solicitar conteúdo que tenha sido veiculado. 

Quadro 10 - Destaques da entrevista realizada na Divisão de Rádio e TV. 

Setor: Rádio e TV Assembleia 

Entrevistado: Chefe da Divisão de Rádio e TV 

Serviços oferecidos: 

- sugestões de pautas para rádio e TV; 

- solicitação de arquivos de conteúdo veiculado. 

Equipe e estrutura do setor: 

a Rádio e a TV ocupam espaços na sede da AL e em anexo. A estrutura conta com salas administrativas, 

estúdios e arquivos; equipamentos próprios; veículos próprios e alugados; além de equipe de servidores, 

existem empresas licitadas par a atuação de profissionais terceirizados. TV e Rádio contam com média de 

setenta profissionais. 

Público alvo: 

população em geral. 

Forma de acesso ao serviço: 

o cidadão pode procurar diretamente a Rádio ou a TV, na sede, ou faz contatos por telefone, redes sociais ou 

e-mail. O contato para sugestão de pauta acontece até mesmo informalmente. 

Etapas de processamento do serviço: 

solicitação e entrega do material ou reunião para discussão de sugestões.  

Prazo para prestação do serviço: 

atualmente, tão logo chega a solicitação, a autorização é despachada. A solicitação de arquivos geralmente é 

atendida em, no máximo, dois dias. Em breve, essas mídias serão disponibilizadas em formato mp4, a partir 

de um sistema de busca que está sendo desenvolvido. 

Formas de divulgação do serviço: 

divulgação pelos próprios canais (rádio e TV); página no site da Assembleia e redes sociais próprias. 

Formas de avaliação da prestação do serviço: 

não há avaliação; apenas livro de protocolo de entrega. 

Elaborado pelo autor, 2018.  

 



 

62 

 

 

 

Por meio de campanhas publicitárias, a comunicação dos contatos da Rádio e TV e a 

divulgação da possibilidade de sugestão de conteúdos e parcerias possibilitaria a maior 

interação dos canais com a sociedade, ampliando também a audiência. 

Junto à Escola da Assembleia, ao Núcleo de Estudos e Debates e ao Memorial da 

Cultura e do Legislativo Potiguar, a Divisão de Rádio e TV poderia desenvolver transmissões 

e reportagens de eventos culturais, sociais e científicos desenvolvidos pela Assembleia ou por 

instituições parceiras. A Divisão também poderia estimular a produção musical audiovisual 

do Rio Grande do Norte com exibição e premiação das produções potiguares, além da criação 

de um arquivo para que a população pudesse acessar essas produções. Esses são exemplos de 

alguns serviços que poderiam ser criados. 

O sinal analógico e digital da Rádio e da TV Assembleia não atingem todos os 

municípios do Rio Grande do Norte, porém, as programações ao vivo estão disponíveis para 

serem acessadas por dispositivos móveis compatíveis com os navegadores da web: IOS 

(iPhone, iPad e iPod) e Android. A criação de um web site mais atrativo e estruturado também 

viabilizaria o acesso por parte da população. 

Com a implementação da Carta de Serviços da Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Norte, a Rádio e a TV Assembleia teriam a importante função de comunicar a nova 

ferramenta aos cidadãos potiguares, estimulando-os a acessá-la em suas possíveis versões 

física ou virtual. 

 

3.2.4 Divisão do Memorial de Cultura e do Legislativo Potiguar 

Ao visitar a Assembleia, a população pode conhecer um acervo que retrata a história do 

Rio Grande do Norte a partir do Legislativo. O espaço integra a Divisão do Memorial da 

Cultura e do Legislativo Potiguar e, além das programações de visitas guiadas, há a promoção 

de palestras em diversos municípios. 
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Quadro 11 - Destaques da entrevista realizada na Divisão do Memorial da Cultura e do 

Legislativo Potiguar. 

Setor: Divisão do Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar 

Entrevistado: Chefe da Divisão 

Serviços oferecidos: 

- visitas guiadas ao Memorial que está instalado na Assembleia; 

- palestras, principalmente, em escolas, podendo ser de qualquer município; 

- pesquisas de produção legislativa. 

Equipe e estrutura do setor: 

sala administrativa e salão da exposição estão instalados no pavimento superior da sede da Assembleia 

Legislativa. 

Público alvo: 

principalmente, estudantes e pesquisadores (diversas idades e localidades). 

Forma de acesso ao serviço: 

as pessoas procuram diretamente o Memorial, podendo ainda agendar por telefone ou solicitar por ofícios 

(caso de palestras em outras cidades). 

Etapas de processamento do serviço: 

a solicitação e agendamento da palestra ou da visita guiada é feita conforme disponibilidade dos 

profissionais. Em caso de visitas, pode acontecer no mesmo dia. 

Prazo para prestação do serviço: 

conforme disponibilidade dos profissionais. 

Formas de divulgação do serviço: 

conta com página hospedada no site da Assembleia e redes sociais próprias, com notícias, imagens e 

descrição dos serviços do Memorial. 

Formas de avaliação da prestação do serviço: 

não existe. 

Elaborado pelo autor, 2018.  

 

O entrevistado destacou a existência de um projeto para a ampliação do Memorial bem 

como a criação de um espaço virtual para o acesso remoto ao conteúdo. Já existe um imóvel 

destinado para a instalação do Memorial do Legislativo Potiguar, que também seria espaço 

para programações culturais. 

Não existe, atualmente, uma forma de avaliação do serviço. O setor dispõe de canais 

próprios de comunicação, como aba na página da Assembleia e contas nas redes sociais. O 

canal virtual, porém, não dispõe de opção de agendamento. 

A Carta de Serviços poderá estimular a maior visitação ao Memorial e o conhecimento 

sobre grades de palestras e formas de solicitação dos serviços para outras localidades. Uma 

parceria com instituições de ensino poderia viabilizar exposições itinerantes, além das 

palestras.  
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3.2.5 Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

A principal ação dessa divisão é a Assembleia Cidadã, que passa a se chamar 

“Assembleia e Você”. São mutirões itinerantes de cidadania, que acontecem sem uma 

periodicidade definida. A Divisão não trabalha com serviços individualizados aos cidadãos, 

sendo desenvolvidos projetos coletivos como atividades em escolas públicas. As agendas são 

definidas pela Presidência da Assembleia e as ações dependem de parcerias com outros 

setores, com os municípios e com a Secretaria de Educação do Estado. Também não há 

divulgação da oferta de serviços da Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais. 

Quadro 12- Destaques da entrevista realizada na Divisão de Projetos Culturais e 

Socioculturais. 

Setor: Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Entrevistado: Chefe da Divisão 

Serviços oferecidos: 

- mutirões sociais (Projeto “Assembleia Cidadã” que passará a ser “Assembleia e Você”); 

- oficinas e palestras nas escolas; 

- lazer educativo nas escolas; 

- projeto Semear. 

Equipe e estrutura do setor: 

salas e equipe instalados em anexo; ações externas como os mutirões contam com apoio de outros setores da 

Assembleia e terceirizados. 

Público alvo: 

atendimentos para população em geral; maioria dos projetos são itinerantes, acontecendo em diversos 

municípios; o projeto Semear acontece com escolas da grande Natal. 

Forma de acesso ao serviço: 

solicitação diretamente à presidência da Assembleia. 

Etapas de processamento do serviço: 

maioria dos serviços não são individualizados, portanto, dependem de diagnóstico das situações que serão 

atendidas e agenda da Assembleia.  

Prazo para prestação do serviço: 

sem prazo definido. 

Formas de divulgação do serviço: 

não existem canais de divulgação da Divisão.  

Formas de avaliação da prestação do serviço: 

relatório final e questionário aplicado em alguns dos projetos. 

Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Apesar de passar a ser denominado como “Assembleia e Você”, o projeto ainda está 

destacado em uma aba do portal do legislativo como “Assembleia Cidadã”. Em busca por 

notícias no site da Assembleia, verifica-se que, em 2018, aconteceu apenas uma edição do 

“Assembleia e Você” no município de Nova Cruz. A chefe da Divisão justificou que o ano 

eleitoral impossibilitou a realização de outras edições do projeto. Quanto ao projeto Semear, 

citado pela entrevistada, não existem registros sobre ele no portal da Assembleia. 
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A Divisão carece da melhor definição dos serviços direcionados ao público e as formas 

de acesso. Também não existem canais de comunicação específicos da Divisão de Projetos 

Culturais e Socioculturais. A Carta de Serviços da Assembleia poderá contribuir para 

padronizar a oferta dos serviços e a comunicação. 

  

3.2.6 Procon Legislativo 

É o setor com os serviços e fluxos de atendimento e comunicação mais bem definidos. 

O Procon Legislativo funciona em sede própria, conta com unidade móvel e atendimentos por 

telefone, o que possibilita o alcance a todo o Estado. Os serviços são divulgados por canais da 

Assembleia e outros meios de comunicação e todos os atendimentos são avaliados pelo 

usuário. O Procon Legislativo recebe demandas do Procon Municipal e Estadual e alcança 

elevado número de conciliações. 

Quadro 13 - Destaques da entrevista realizada no Procon Legislativo. 

Setor: Procon Legislativo 

Entrevistado: Coordenador do Procon Legislativo 

Serviços oferecidos: 

orientações jurídicas sobre Direito do Consumidor. 

Equipe e estrutura do setor: 

salas e equipes instalados em anexo; unidade móvel própria; equipe com 19 pessoas. 

Público alvo: 

população em geral de diversas localidades (graças oa atendimento pelo WhatsApp). 

Forma de acesso ao serviço: 

atendimento presencial na sede do Procon; atendimento por telefone ou WhatsApp; Unidade Móvel. 

Etapas de processamento do serviço: 

atendimento e orientação presencial ou por telefone; abertura de processo e marcação de audiência (se 

necessário). 

Prazo para prestação do serviço: 

o atendimento é instantâneo; quando há audiência, esse prazo varia. 

Formas de divulgação do serviço: 

página do Procon no site da Assembleia, campanhas publicitárias, reportagens e entrevistas nos meios de 

comunicação do Estado. 

Formas de avaliação da prestação do serviço: 

todos os usuários respondem um questionário para avaliar o serviço. 

Elaborado pelo autor, 2018.  

 

Com serviço e atendimento ao público bem definidos, o Procon Legislativo ganhou 

destaque na lei que prevê a Carta de Serviços da Assembleia: “Art. 11 - Os órgãos e entidades 

do Poderes Estaduais que prestam serviços diretamente ao cidadão, a exemplo do PROCON e 

Centrais de Atendimento, além de órgãos similares dos demais Poderes, deverão elaborar e 

divulgar “Carta de Serviços ao Cidadão”, no âmbito de sua esfera de competência” (ALRN, 

2011, [n.p.]). 
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3.2.7 Núcleo de Promoção dos Direitos 

Além do Procon Legislativo, a Divisão de Defesa dos Direitos do Cidadão conta, 

ainda, com assistência judiciária para causas de Direito de Família, atendendo, por meio essa 

assistência, a população carente. Antes do atendimento, o cidadão passa por triagem com 

assistente social. 

Quadro 14- Destaques da entrevista realizada no Núcleo de Promoção dos Direitos. 

Setor: Núcleo de Promoção dos Direitos 

Entrevistado: Chefe do Setor 

Serviços oferecidos: 

atendimentos a demandas judiciais na área de Direito de Família (investigação de paternidade, alimentos, registro 

público, entre outros). 

Equipe e estrutura do setor: 

equipe com 16 advogados e uma estagiária, salas próprias em anexo (mesmo do Procon). 

Público alvo: 

população carente (que pode ser assistida pela justiça gratuita), restrita à área do Foro de Natal. 

Forma de acesso ao serviço: 

atendimento presencial, buscando diretamente o anexo ou setor de Serviço Social. 

Etapas de processamento do serviço: 

triagem feito por assistentes sociais; atendimento feito por advogado e trâmites judiciais seguintes. Nem toda 

demanda resulta em processo judicial.  

Prazo para prestação do serviço: 

depende da demanda. 

Formas de divulgação do serviço: 

não há divulgação do setor. 

Formas de avaliação da prestação do serviço: 

o usuário não avalia o serviço. Setor faz reunião de avaliação com equipe. 

Elaborado pelo autor, 2018.  

Atualmente, as demandas são encaminhadas pelos gabinetes parlamentares, não 

existindo uma divulgação dos serviços para a sociedade em geral. Outra limitação do setor é a 

restrição para atender apenas a população da capital do Estado (foro de Natal). O setor é bem 

estruturado, com salas equipadas e equipe de profissionais, além do suporte de assistentes 

sociais. Como destacado na entrevista, não existe uma avaliação dos serviços por parte do 

usuário. A implantação da Carta de Serviços seria uma oportunidade para dar visibilidade aos 

serviços de assistência judiciária, cabendo à gestão da Assembleia definir os requisitos para o 

acesso do público. 
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3.2.8 Setor de Serviço Social 

Na data da entrevista, o Setor de Serviço Social ainda estava vinculado à Divisão de 

Programas Complementares de Saúde e Bem Estar, mas atuando com o Núcleo de 

Atendimento e Triagem da Divisão de Defesa dos Direitos dos Cidadãos. As assistentes 

sociais atuam com palestras ao público em geral e com a triagem para moradores da capital 

que pleiteiam a assistência judiciária da Assembleia. Mais um setor sem divulgação dos 

serviços e avaliação dos usuários. 

Quadro 15- Destaques da entrevista realizada no Setor de Serviço Social. 

Setor: Setor de Serviço Social (vinculado ao Núcleo de Saúde) 

Entrevistado: Assessor Administrativo (assistente social) 

Serviços oferecidos: 

- orientação como triagem para a ações de Direito de Família pela assessoria judiciária; 

- palestras de prevenção com a Divisão de Saúde. 

Equipe e estrutura do setor: 

salas próprias, equipadas e equipe com 05 assistentes sociais. 

Público alvo: 

público em geral para palestras. Para a triagem da assistência judiciária, é preciso residir em Natal e ganhar 

menos de dois salários mínimos. 

Forma de acesso ao serviço: 

geralmente as pessoas são encaminhadas pelos gabinetes dos deputados. Também por encaminhamentos de 

outros setores. Ou buscando diretamente o setor. 

Etapas de processamento do serviço: 

depende se será apenas atendimento e orientação ou se o próprio setor conduzirá a conciliação. 

Prazo para prestação do serviço: 

variável se for apenas atendimento, orientação ou conciliação. 

Formas de divulgação do serviço: 

não há divulgação do setor. A principal divulgação é a indicação de quem já foi atendido. 

Formas de avaliação da prestação do serviço: 

apenas avaliação da equipe. Não há avaliação do usuário. 

Elaborado pelo autor, 2018.  

 

Com a adoção da Carta de Serviços, será preciso estabelecer formas de comunicação 

dos serviços desse setor, definir quais os serviços poderão ser disponibilizados ao público 

externo, qual a forma de acesso, o tempo de execução e resposta, além de adotar uma 

avaliação da prestação de serviços com o usuário. Hoje, as atividades do setor de Serviço 

Social não contam com a divulgação nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. 
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3.2.9 Divisão de Programas Complementares de Saúde e Bem Estar 

 

As entrevistas foram realizadas em novembro de 2018, período em que a Divisão de 

Programas Complementares de Saúde e Bem Estar passava por uma reorganização, com os 

serviços de atendimento restritos aos deputados e servidores. A Divisão funciona na sede da 

Assembleia Legislativa, com consultórios e salas de atendimento e conta com equipe 

multiprofissional na área de saúde. Segundo a chefe da Divisão, a gestão da nova legislatura 

definirá quais serviços serão disponibilizados aos cidadãos. Atualmente, os profissionais 

também atuam com palestras e campanhas educativas sobre prevenção, cuidados com a saúde 

e qualidade de vida. 
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4 PROPOSIÇÃO DE MUDANÇA 

 

Cumpridas as duas primeiras etapas de identificação dos serviços e setores, a partir da 

avaliação da estrutura administrativa, e de diagnóstico dos serviços prestados ao público, a 

partir de entrevistas com servidores da Assembleia Legislativa, o Projeto de Intervenção 

descreve, neste capítulo, o passo a passo para a elaboração da Carta de Serviço e propõe 

realização de Oficina para a implementação da ferramenta. 

  

4.1 PASSO A PASSO PARA ELABORAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇO 

A Carta de Serviços é uma listagem de todos os serviços públicos realizados por uma 

organização, com clareza para os cidadãos sobre o passo a passo dos serviços, desde a 

solicitação até a execução. Essas informações devem ser bem divulgadas ao potencial 

beneficiário: o cidadão. As organizações que adotam a ferramenta contam com o Guia 

Metodológico da GESPÚBLICA, que detalha o processo de elaboração da Carta de Serviços. 

O primeiro passo do processo de elaboração é a preparação da equipe. Mais do que um 

instrumento de informação, a Carta de Serviços é um instrumento de compromisso. “Ao 

declarar seus serviços e estabelecer padrões de qualidade e excelência, a Carta representa um 

compromisso da entidade com a sociedade, aumentando a legitimidade de confiança de suas 

ações” (BRASIL EFICIENTE, 2018, p. 5). 

A divulgação das informações e dos compromissos da organização com os cidadãos 

pode estimular a participação social e a melhoria na eficiência da gestão. Isso requer o 

estabelecimento de metas e a avaliação de resultados com a participação dos diversos atores 

da organização.  

A equipe de trabalho que coordenará o projeto de elaboração da Carta de Serviços deve 

ter conhecimento sobre os processos de atendimento da organização. Segundo o Guia para 

Elaboração da Carta de Serviços, são perfis e atribuições dos integrantes da equipe de 

trabalho: 

• Ter acesso à alta administração da organização. 

• Ter disponibilidade de tempo para participar das atividades relacionadas ao 

planejamento, elaboração e divulgação da Carta de Serviços. 

• Ter acesso aos fluxos dos serviços de atendimento prestados pela organização. 

• Atuar diretamente com os servidores e colaboradores que executam as atividades 

de atendimento do órgão ou unidade que vai divulgar os serviços - facilitador da 

implementação da Carta na organização. 

• Prover os insumos e condições necessárias ao cumprimento dos compromissos 

publicados na Carta de Serviços visando a melhoria contínua dos serviços. 
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• Monitorar o cumprimento dos compromissos com o atendimento firmados na Carta 

de Serviços. (BRASIL, 2008, p.15). 

Os servidores e colaboradores da gestão serão responsáveis pela criação da Carta e, 

consequentemente, pela padronização do fluxo de prestação de serviços e comunicação. A 

implementação da Carta comunicará melhor os serviços para o cidadão, para outras 

organizações sociais e para os próprios servidores e colaboradores, já que, com a maior 

visibilidade, deverão ter um melhor entendimento quanto a importância do seu trabalho. 

Como a elaboração e implementação da Carta de Serviços necessitará de recursos, “o 

Plano de Ação deverá ser validado pelo dirigente da organização ou da unidade que vai 

divulgar a Carta e deve contemplar as tarefas necessárias para se obter o resultado final” 

(BRASIL, 2008, p.17). 

Constituída a equipe, a próxima etapa para a elaboração da Carta será a identificação 

do passo a passo de cada serviço público oferecido. Considerando o artigo 11, do Decreto 

9094/2017, que trata das informações que devem configurar a Carta de Serviços, deverão ser 

elencadas: 

§ 2º - Da Carta de Serviços ao Usuário, deverão constar informações claras e 

precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas: 

I - ao serviço oferecido; 

II - aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço; 

III - às etapas para processamento do serviço; 

IV - ao prazo para a prestação do serviço; 

V - à forma de prestação do serviço; 

VI - à forma de comunicação com o solicitante do serviço; e 

VII - aos locais e às formas de acessar o serviço. (BRASIL, 2017a, [n.p.]) 

Quaisquer informações a mais que possam auxiliar o cidadão a ter acesso ao serviço 

público poderão ser incluídas na Carta.  

A fase de identificação do passo-a-passo de cada serviço oferecido deverá reunir os 

coordenadores das mais diversas áreas da organização, sejam aquelas que prestam serviços de 

atendimento direto ao cidadão, ou aquelas que possam exercer influência sobre o atendimento 

prestado ao cidadão. 

O prazo para a prestação do serviço deverá ser descrito pelo próprio servidor 

responsável pela execução dos serviços, uma definição que é, por exemplo, consequência da 

estrutura de trabalho e da demanda de usuários. Outra informação é sobre quais os 

documentos e os requisitos necessários para que o cidadão acesse ao serviço, como local, 

contatos e horários. A equipe que elabora a carta deve atentar, ainda, para identificar quais as 

formas de comunicação da organização para o cidadão, como, por exemplo, a existência de 

ouvidoria. 
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O Guia Metodológico destaca que a equipe que elabora a carta deve tratar também do 

estabelecimento dos compromissos com o atendimento, considerando: 

• Adoção de uma linguagem simples e clara em toda e qualquer forma de 

comunicação com os cidadãos/usuários. 

• Instituição de um tratamento indiscriminado a todos os cidadãos/ usuários. 

• Assegurar que a organização disponha de canais de comunicação com os 

cidadãos/usuários e estará pronta para cumprir os prazos em conformidade com o 

que será divulgado. (BRASIL, 2008, p. 17) 

O Decreto-Cidadão 6932/2009 estabelece como obrigatório para todo serviço público a 

apresentação de um padrão de qualidade para, pelo menos, oito itens: 

Quadro 16 - Itens de Padrão de Qualidade do Serviço Público. 

 

Fonte: Guia Identificação de Serviços Públicos - BRASIL EFICIENTE (2018, p. 11). 

 

Elencados os serviços e definidos os compromissos de atendimento, a organização 

deverá ainda monitorar a efetividade da Carta de Serviços e avaliar a satisfação dos usuários. 

“Esse processo deve ser complementado pelo planejamento e implementação de ações que 

visem à melhoria contínua dos serviços oferecidos formulados a partir das oportunidades de 

melhoria identificadas na avaliação” (BRASIL, 2008, p.19). O monitoramento deve ser 

periódico e o Guia Metodológico traz como observações:  

 Medir o nível de cumprimento interno dos padrões de serviços por meio de 

monitoramento dos indicadores definidos. 

 Conhecer a opinião dos usuários por meio da aplicação de avaliações de 

satisfação dos usuários, medindo assim, o nível do cumprimento externo 

dos padrões de serviços. 

 Medir o nível de atendimento às reclamações com relação aos serviços 

oferecidos. 

 Medir o cumprimento das metas de melhorias (BRASIL, 2008, p. 22). 

Em seus anexos, o Guia Metodológico traz o detalhamento das ações necessárias para a 

elaboração da Carta de Serviços: 
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Quadro 17- Plano de Ação - Checklist das Ações. 

Ações Prazo Responsável 

Ação 1 

Identificar as unidades da organização que deverão estar 

envolvidas na elaboração da 

Carta de Serviço 

  

Ação 2 

Identificar os serviços para os quais deverão ser estabelecidos 

os compromissos com o atendimento (fontes disponíveis: 

cartilhas, informativos mensais, internet, murais etc.) 

  

Ação 3 
Identificar os tempos e prazos atuais para obtenção dos serviços 

identificados (quem presta o serviço) 
  

Ação 4 
Identificar as informações de acesso (documentos e requisitos 

para obter o serviço, horários, contatos, telefones, endereço) 
  

Ação 5 

Identificar mecanismos de comunicação com os cidadãos 

(informação, recebimento de sugestões e atendimento a 

reclamações) 

  

Ação 6 
Estabelecer compromissos com o atendimento para os serviços 

identificados 
  

Ação 7 

Formatar a Carta de Serviços 

  7.1. Identificar fontes para divulgar a Carta de Serviços. (Versão 

impressa; banner, etc) 

Ação 8 Aprovar a Carta de Serviços   

Ação 9 

Divulgar a Carta de Serviços 

  9.1.Divulgação Interna (Reuniões de sensibilização) 

9.2. Divulgação Externa 

Ação 10 
Monitorar a efetividade dos compromissos com o atendimento 

firmados e divulgados na Carta de Serviços da Organização. 
  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Brasil (2008, p. 21). 

 

O plano de ação prevê como uma das etapas a estimativa de custos para o 

desenvolvimento do projeto, principalmente quanto aos recursos necessários para o trabalho 

da equipe, como diárias, passagens e material de consumo, confecção de material didático e 

material para divulgação da Carta de Serviços. 

Após elaboração, a Carta deverá ser cadastrada no Portal de Serviços Públicos, 

plataforma que reúne informações para os cidadãos sobre os serviços públicos prestados pela 

Administração Pública. O processo de divulgação da Carta deve envolver ainda todos os 

canais de comunicação e relacionamento da organização, sejam por mídias físicas ou virtuais. 

Por fim, a Carta deverá ser atualizada sempre que as informações sobre os serviços ou seus 

padrões de qualidade sofrerem alteração.  
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4.2 OFICINA PARA ELABORAÇÃO DA CARTA A PARTIR DO FERRAMENTA 

5W2H 

Antes de descrever o serviço para o cidadão, o servidor precisa conhecer 

detalhadamente a sua instituição e todas as suas atividades. O plano de ação apresentado no 

Guia Metodológico de Elaboração da Carta de Serviços orienta o passo a passo de ações que 

os servidores podem seguir. 

O primeiro passo será definir quais os serviços públicos que a Assembleia oferece e 

qual o seu público-alvo, relatando quem pode e quem não pode utilizar o serviço da 

organização. Em seguida, devem ser enumerados os requisitos para acessar o serviço, como, 

por exemplo, a exigência de documentos. As etapas do serviço devem ser numeradas e 

explicadas. O beneficiário também deve ter acesso a canais de atendimento para que possa 

entrar em contato com a instituição quando precisar de alguma informação. A ouvidoria é 

exemplo de um canal de relacionamento com o cidadão. A Carta deve, ainda, especificar os 

padrões de qualidade para cada serviço. 

Ao observar o que está regulamentado nas resoluções 090 e 091/2017 e avaliar como 

os serviços estão sendo executados, a partir das entrevistas com chefes das divisões e núcleos, 

podem ser identificados os nós críticos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte no 

tocante aos serviços disponíveis aos cidadãos. Além de identificar os nós críticos, deve-se 

apontar os atores da gestão da organização que podem solucionar os problemas. 

O plano de ação para a elaboração da Carta de Serviços deve ter uma abordagem 

racional e formada por etapas. Um plano “começa com uma questão fundamental: o que 

estamos tentando realizar? Depois ele reúne sistematicamente os recursos e cria todos os 

mecanismos necessários para a execução do trabalho”, explica Luecke (2008, p. 121). 

Um plano de ação é um documento que começa com as metas estratégicas e 

identifica todos os passos necessários para realizá-las (...) (LUECKE, 2008, p.106) 

os passos de ação são o “quem”, “o que” e “quando” da realização de uma iniciativa 

estratégica e das metas atribuídas. A soma desses passos deve concluir a tarefa (...) 

(LUECKE, 2008, p.113) 

Um plano de ação não será completo se deixar de reconhecer os recursos que uma 

unidade precisa para implementar sua parte da estratégia (...) (LUECKE, 2008, 

p.114) 

Entre esses recursos apontados pelo plano de ação estão tempo, espaço e orçamento. A 

ferramenta 5W2H representa a simplificação de um Plano de Ação. O nome desta ferramenta 

foi assim estabelecido por juntar as primeiras letras dos nomes (em inglês) das diretrizes 
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utilizadas neste processo: What (o que?), Why (por que?), Where (onde?), When (quando?), 

Who (quem?), How (como?) e How much (quanto?). 

“What?” significa uma ação ou atividade que deve ser executada ou o problema ou o 

desafio que deve ser solucionado; “Why?” caracteriza-se pela justificativa dos 

motivos e objetivos daquilo estar sendo executado ou solucionado; “Who?” define 

quem será (serão) o(s) responsável(eis) pela execução do que foi planejado; 

“Where?” configura a informação sobre onde cada um dos procedimentos será 

executado; “When?” vem ser o cronograma sobre quando ocorrerão os 

procedimentos; “How?” deve explicar como serão executados os  procedimentos 

para atingir os objetivos pré-estabelecidos; e “How much?” Representa a limitação 

de quanto custará cada procedimento e o custo total do que será feito. 

(NAKAGAWA, 2014, p.01), 

O uso da metodologia 5W2H permite dividir o processo em diferentes partes, 

evidenciado o que se faz em cada situação, quais as pessoas que operacionalizam cada fase, 

em que setor é realizada a etapa, em que sequência do processo se encaixa a tarefa, como é 

realizada essa tarefa e que despesas gera dentro do processo produtivo. Desta forma, passa-se 

a analisar cada fase do processo produtivo de acordo com esta metodologia. (LISBOA, 2012, 

p.41). 

Para o SEBRAE (2017), a ferramenta 5W2H é prática e permite, a qualquer momento, 

identificar as rotinas mais importantes de um processo, projeto ou até mesmo de uma unidade 

de produção. A ferramenta também possibilita identificar quem é quem dentro da 

organização, o que faz e porque realiza tais atividades. 

A técnica 5W2H é uma ferramenta simples, porém poderosa, para auxiliar a análise e o 

conhecimento sobre determinado processo, problema ou ação a serem efetivadas, podendo ser 

usado em três etapas na solução de problemas: 

a) Diagnóstico: na investigação de um problema ou processo, para aumentar o nível 

de informações e buscar rapidamente as falhas; 

b) Plano de ação: auxiliar na montagem de um plano de ação sobre o que deve ser 

feito para eliminar um problema; 

c) Padronização: auxilia na padronização de procedimentos que devem ser seguidos 

como modelo, para prevenir o reaparecimento de modelos (SEBRAE, 2017, [n.p.]) 

Como proposta para a elaboração da Carta de Serviços da Assembleia Legislativa, 

pode ser desenvolvida uma oficina com os servidores das diversas Divisões e Núcleos, com a 

utilização da ferramenta 5W2H, a partir de um check list que mapeie as atividades, onde 

ficará estabelecido: o que será feito, quem fará o quê, em qual período de tempo, em qual área 

da organização e todos os motivos pelos quais esta atividade deve ser feita. Em um segundo 

momento, deverá figurar nesta tabela como será feita esta atividade e quanto custará tal 

processo. 
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Considerada como uma técnica de detalhamento, a ferramenta 5W2H propicia ao 

gestor um melhor controle de cada etapa/fase, corrigindo e ajustando o que é necessário, ainda 

durante o desenvolvimento/implantação. A elaboração do plano de ação não é estática, mas 

flexível e adaptável, devendo ser analisada a viabilidade conforme a conjuntura. 

Figura 6- Ferramenta 5W2H. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Para acompanhar a realização do plano de maneira a produzir impactos reais, são 

necessárias formas adequadas de gerenciamento e monitoramento. As operações devem 

contar com ações detalhas para que os servidores contem com conteúdos precisos e possam 

implementar mais facilmente os resultados. 

Abaixo, um exemplo de Plano de Ação para o Núcleo de Estudos e Debates, onde foi 

constatado que os serviços disponíveis para a população não estão bem definidos e, portanto, 

não há clareza do que pode ser inserido na Carta de Serviços. 

  

Ferramenta

5W2H

What

Etapas

"O que será 
feito?"

Why

Justificativa

"Por que será 
feito?"

How

Método

"Como será 
feito?" 

How much

Custo

"Quanto 
custará 
fazer?"

Who

Responsabilid
ade

"Por quem 
será feito?"

When

Tempo

"Quando será 
feito?"

Where

Local

"Onde será 
feito?"
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Quadro 18- Modelo de Plano de Ação para o Núcleo de Estudos e Debates. 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Estudos e Debates 

Objetivo: Descrever serviços públicos do Núcleo 

Responsável: Chefe do Núcleo Prazo: Abril de 2020 

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que 

(why) 

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 
Avaliação dos 

serviços 

descritos na 

Resolução 

090/2017 

como 

disponíveis à 

sociedade e 

definir o que 

pode ser 

ofertado ao 

público 

Diretoria-Geral da 

Presidência; 

Chefe do Núcleo de 

Estudos e Debates; 

Demais servidores 

do Núcleo 

Até abril de 

2020 

Diretoria-

Geral da 

Presidência 

da 

Assembleia 

Há previsão de 

serviços 

públicos na 

Resolução 

090/2017 que 

o Núcleo de 

Estudos e 

Debates ainda 

não oferece à 

sociedade. 

Reunião de 

avaliação 

das 

Diretorias e 

Núcleo e 

definir o 

que pode ser 

inserido na 

Carta de 

Serviços 

Atividade sem 

custo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Outra constatação, durante as entrevistas, foi a falta de divulgação das Divisões e 

Núcleos da Assembleia Legislativa. Abaixo, um modelo de plano de ação que poderia ser 

elaborado pela Diretoria de Comunicação Institucional. 

Quadro 19 - Modelo de Plano de Ação para Diretoria de Comunicação Institucional. 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Diretoria de Comunicação Institucional 

Objetivo: Criar Planos de Comunicação para Divisões e Núcleos 

Responsável: Diretoria de Comunicação Institucional Prazo: Abril de 2020 

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde (where) 

Local 

Por que 

(why) 

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 
Identificar os 

Núcleos e 

Divisões que 

ofertam 

serviços à 

população e 

criar 

estratégias 

de 

comunicação 

para eles 

Diretoria de 

Comunicação 

Institucional e 

demais Diretorias e 

Núcleos 

Até abril de 

2020 

Diretoria de 

Comunicação 

Poucos 

setores da 

Assembleia 

Legislativa 

tem canais de 

comunicação 

Reunião de 

avaliação de 

como as 

Diretorias e 

Núcleos são 

divulgadas e 

planejar novas 

ações de 

comunicação 

Atividade sem 

custo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

A partir das entrevistas realizadas e das previsões legais quanto aos serviços públicos 

que devem ser ofertados por cada Divisão e Núcleo, pode-se destacar os nós críticos, ou seja, 
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os problemas detectados que ensejam a realização do plano de ação e das oficina com os 

servidores, quais sejam: 

Quadro 20- Nós críticos por setor entrevistado. 

Núcleo de Atendimento Biopsicossocial (Setor Serviço Social) 

Serviços não estão bem definidos no Núcleo de Atendimento Biopsicossocial; 

falta esclarecer quais localidades que podem ser atendidas pelos serviços do Núcleo; 

falta padronizar formas de acesso ao serviço; 

falta definir prazos padrões da prestação do serviço; 

não existe divulgação dos serviços para a população; 

não foi constatado avaliação dos serviços pelos usuários. 

Núcleo de Promoção dos Direitos (Assistência Judiciária) 

Restrição de localidades que podem ser atendidas pelos serviços; 

não existe divulgação dos serviços para a população; 

não foi constatado avaliação dos serviços pelos usuários. 

Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Serviços não estão bem definidos na Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais; 

setor com limitação de estrutura (dependência de outros setores); 

restrição de localidades que podem ser atendidas pelos serviços; 

falta padronizar formas de acesso ao serviço; 

falta definir fluxograma da prestação do serviço; 

falta definir prazos padrões da prestação dos serviços; 

não existe divulgação dos serviços e da Divisão para a população; 

não foi constatado avaliação dos serviços pelos usuários. 

Divisão do Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar 

Falta esclarecer quais localidades que podem ser atendidas pelos serviços do Núcleo; 

Escola da Assembleia 

Restrição de localidades que podem ser atendidas pelos serviços; 

falta padronizar formas de acesso ao serviço (exemplo: definir cotas de demanda social). 

Núcleo de Estudos e Debates 

Serviços aquém do que a Resolução 090/2017 prevê; 

setor com limitação de estrutura (dependência de outros setores); 

falta padronizar formas de acesso ao serviço; 

não existe divulgação dos serviços e do Núcleo para a população; 

não foi constatado avaliação dos serviços pelos usuários. 

Rádio e TV Assembleia 

Não estão bem definidos quais os serviços da Rádio e TV a população pode solicitar; 

restrição de localidades que tem acesso à Rádio e TV Assembleia; 

falta padronizar formas de acesso ao serviço; 

não existe divulgação de como a população pode acessar serviços da Rádio e TV; 

não foi constatado avaliação dos serviços pelos usuários. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

A ferramenta 5W2H possibilita que o plano de ação seja desenvolvido com a maior 

clareza possível, além de ser um meio simples e prático, em formato de tabela, que pode 

envolver os diversos servidores, independentemente de suas funções e hierarquia, reunindo 

informações necessárias para o plano de ação.  

Envolva as pessoas que executarão o plano de ação. É mais provável que os planos 

de implementação tenham sucesso se eles não forem simplesmente impostos às 

pessoas solicitadas a colocá-los em prática. Se os implementadores estiverem 

envolvidos no desenvolvimento do plano de ação, eles estarão mais comprometidos 

com o seu sucesso. Lembre-se também de que um plano elaborado unicamente pelo 

estrategistas de nível sênior tem uma probabilidade menor de refletir a realidade da 

empresa e o que a organização pode realizar do que um plano realizado com base 
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nas ideias do pessoal da linha de frente, as pessoas que fazem o trabalho (LUECKE, 

2008, p. 118) 

É necessário detalhar papeis e responsabilidades, como destaca Luecke (2008, p.118), 

todo resultado planejado deve ser de responsabilidade conhecida de um indivíduo ou mais. 

Estas pessoas devem declarar publicamente que aceitam seus papeis. Isso as faz assumir 

publicamente a responsabilidade pelos resultados. 

Como propõe o Guia Metodológico, a Carta de Serviços é uma co-criação e sua 

elaboração deve envolver os diversos atores da organização, independentemente de 

hierarquia, para que todos conheçam o fluxo do atendimento, da comunicação e da execução 

dos serviços públicos descritos na Carta. Os diversos servidores públicos envolvidos na 

elaboração da Carta serão capazes de conhecer os processos como um todo e de identificarem 

gargalos que corroboram para os entraves no processo da prestação do serviço (MENDES, 

2016, p. 79). 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO 090/2017 
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ANEXO B – ORGANOGRAMA DA DIRETORIA DE POLÍTICAS 

COMPLEMENTARES 
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ANEXO C – MODELO DE RELATÓRIO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E DEBATES 
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ANEXO D – MODELO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO DO 

PROCON LEGISLATIVO 
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ANEXO E – PEÇAS DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE DIVULGAÇÃO DO 

PROCON LEGISLATIVO 

 

  



 

91 

 

 

 

ANEXO F – PEÇA DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELA ESCOLA 

DA ASSEMBLEIA 
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ANEXO G – CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO – CAPA E SUMÁRIO 
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APÊNDICE A – OFÍCIO DO PPGP 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública 

Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública 

Prof. Dr. Fábio Resende de Araújo 

Mestrando: Diego Vale 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: “ELABORAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS COMO 

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO 

GRANDE DO NORTE” 

 

E N T R E V I S T A 

 

I D E N T I F I C A Ç Ã O   D O   E N T R E V I S T A D O 

  

1) Nome do setor: 

 

2) Entrevistado (nome, função, tipo de vínculo): 

 

3) Tempo na função: 

  

I D E N T I F I C A Ç Ã O   D O S   S E R V I Ç O S 

  

4) Quais os serviços oferecidos pelo setor aos cidadãos?  

(periodicidade, tipo, se é gratuito ou com taxas) 

 

5) Qual a composição da equipe de trabalho e qual a estrutura física (equipamentos, sede 

própria, transporte, etc.) disponibilizada para a prestação desses serviços? 

 

6) Qual o perfil predominante do público alvo desses serviços?  

(faixa etária, gênero, renda, escolaridade, cidade de origem)  

  

7) Quais os requisitos necessários para acessar o(s) serviço(s)?  
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(exemplos: cadastro prévio, documentos, requerimento, encaminhamentos, etc) 

  

8) Quais as etapas para processamento do(s) serviço(s)?  

(passo a passo a partir do atendimento) 

  

9) Existe um prazo estimado para a prestação do(s) serviço(s)? Qual? 

  

10) Quais as formas de divulgação desses serviços?  

  

11) Existe uma forma de comunicação com o solicitante do serviço? Existe um feedback para 

o solicitante? Existem relatórios de atendimentos e de prestação do serviço? 

  

12) Quais aos locais e as formas de acessar o serviço? O serviço é oferecido apenas 

presencialmente e na sede da Assembléia? Como os outros municípios têm acesso? 

  

13) Existe uma avaliação de desempenho desses serviços? Se sim, com que periodicidade? 

  

14) Que demanda de serviços são solicitadas e não são atendidas atualmente no setor?  

  

15) Que outros serviços, na sua opinião, poderiam ser ofertados pela ARLN? 
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APÊNDICE C – MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE 

VOZ 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública 

Curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,_____________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “ELABORAÇÃO DA CARTA DE 

SERVIÇOS COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO RIO GRANDE DO NORTE” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que 

serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de 

minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores professor Dr. Fábio 

Resende de Araújo e o mestrando Diego Vale a realizarem a gravação de minha entrevista 

sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para 

a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 

das informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 

feita mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador coordenador da pesquisa professor Dr. Fábio Resende de Araújo 

e após esse período, serão destruídos e, 
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6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, Rio Grande do Norte, _____ de outubro de 2018 

 

__________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA SEDE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA E ANEXOS 

 
  

Palácio José Augusto, sede 

do Poder Legislativo do RN 

Anexo: sede da  

Escola da Assembleia 

Anexo: Assistência  

Jurídica  e Procon 
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APÊNDICE E – MODELOS DE PLANOS DE AÇÃO PARA OFICINAS 

 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO BIOPSICOSSOCIAL (SETOR SERVIÇO SOCIAL) 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Atendimento Biopsicossocial (Setor Serviço Social) 

Objetivo: Definição de Serviços do Núcleo 

Responsável: chefe do núcleo Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que (why) 

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Serviços do Núcleo 

não estão bem 

definidos 
  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Atendimento Biopsicossocial (Setor Serviço Social) 

Objetivo: Definir localidades atendidas pelos serviços do Núcleo 

Responsável: chefe do núcleo Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why) 

 Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Falta esclarecer 

quais localidades 

que podem ser 

atendidas pelos 

serviços do Núcleo 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Atendimento Biopsicossocial (Setor Serviço Social) 

Objetivo: Definição de formas de acesso aos serviços do Núcleo 

Responsável: chefe do núcleo Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Falta padronizar 

formas de acesso ao 

serviço 
  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Atendimento Biopsicossocial (Setor Serviço Social) 

Objetivo: Definição de prazos de prestação de serviços do Núcleo 

Responsável: chefe do núcleo Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Falta definir prazos 

padrões da 

prestação do serviço 
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PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Atendimento Biopsicossocial (Setor Serviço Social) 

Objetivo: Definir estratégias de comunicação dos serviços do Núcleo 

Responsável: chefe do núcleo Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Não existe 

divulgação dos 

serviços para a 

população 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Atendimento Biopsicossocial (Setor Serviço Social) 

Objetivo: Definir formas de avaliação dos serviços pelos usuários do Núcleo 

Responsável: chefe do núcleo Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Não foi constatado 

avaliação dos 

serviços pelos 

usuários 

  

 

 

NÚCLEO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Promoção dos Direitos (Assistência Judiciária) 

Objetivo: Estratégias para expandir as localidades atendidas pelos serviços do Núcleo 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que (why) 

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Restrição de 

localidades que 

podem ser atendidas 

pelos serviços 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Promoção dos Direitos (Assistência Judiciária) 

Objetivo: Definir estratégias de comunicação dos serviços do Núcleo 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Não existe 

divulgação dos 

serviços para a 

população 
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PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Promoção dos Direitos (Assistência Judiciária) 

Objetivo: Definir formas de avaliação dos serviços pelos usuários do Núcleo 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Não foi constatado 

avaliação dos 

serviços pelos 

usuários 

  

 

 

DIVISÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIOCULTURAIS 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Objetivo: Definição de Serviços da Divisão 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Serviços da Divisão 

não estão bem 

definidos 
  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Objetivo: Avaliação de estrutura da Divisão 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Setor com limitação 

de estrutura 

(dependência de 

outros setores) 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Objetivo: Estratégias para expandir as localidades atendidas pelos serviços da Divisão 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Restrição de 

localidades que 

podem ser atendidas 

pelos serviços 
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PLANO DE AÇÃO 

Setor: Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Objetivo: Definição de formas de acesso aos serviços da Divisão 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Falta padronizar 

formas de acesso ao 

serviço 
  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Objetivo: Definição de fluxograma de prestação de serviços da Divisão 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Falta definir 

fluxograma da 

prestação do serviço 
  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Objetivo: Definição de prazos de prestação de serviços da Divisão 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Falta definir prazos 

padrões da 

prestação dos 

serviços 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Objetivo: Definir estratégias de comunicação dos serviços da Divisão 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Não existe 

divulgação dos 

serviços e da 

Divisão para a 

população  
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PLANO DE AÇÃO 

Setor: Divisão de Projetos Culturais e Socioculturais 

Objetivo: Definir formas de avaliação dos serviços pelos usuários da Divisão 

Responsável: chefe da divisão Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Não foi constatado 

avaliação dos 

serviços pelos 

usuários 

  

 

 

DIVISÃO DO MEMORIAL DA CULTURA E DO LEGISLATIVO POTIGUAR 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Divisão do Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar 

Objetivo: Definir localidades atendidas pelos serviços do Memorial 

Responsável: chefe da setor Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que 

(why) 

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Falta esclarecer 

quais localidades 

que podem ser 

atendidas pelos 

serviços do Núcleo 

  

 

 

ESCOLA DA ASSEMBLEIA 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Escola da Assembleia 

Objetivo: Estratégias para expandir as localidades atendidas pelos serviços da Escola 

Responsável: Direção da Escola Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Restrição de 

localidades que 

podem ser atendidas 

pelos serviços 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Escola da Assembleia 

Objetivo: Definição de formas de acesso aos serviços da Escola 

Responsável: Direção da Escola Prazo:  

O que 

(what) 

Quem 

(who) 

Quando 

(when) 

Onde 

(where) 

Por que  

(why)  

Como 

(how) 

Custos  

(how much) 
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Etapas Responsabilidade Tempo Local Justificativa Método Custo 

    

Falta padronizar 

formas de acesso ao 

serviço (exemplo: 

definir cotas de 

demanda social). 

  

 

 

SETOR: NÚCLEO DE ESTUDOS E DEBATES 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Estudos e Debates 

Objetivo: Definição de Serviços do Núcleo 

Responsável: chefe do núcleo Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Serviços do Núcleo 

não estão bem 

definidos 
  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Estudos e Debates 

Objetivo: Definição de formas de acesso aos serviços do Núcleo 

Responsável: chefe do núcleo Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Falta padronizar 

formas de acesso ao 

serviço 
  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Estudos e Debates 

Objetivo: Avaliação de estrutura do Núcleo a partir dos serviços estabelecidos 

Responsável: chefe do núcleo Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Setor com limitação 

de estrutura 

(dependência de 

outros setores) 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Estudos e Debates 

Objetivo: Definir estratégias de comunicação dos serviços do Núcleo de Estudos e Debates 

Responsável: chefe do setor Prazo:  

O que Quem Quando Onde Por que  Como Custos  
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(what) 

Etapas 

(who) 

Responsabilidade 

(when) 

Tempo 

(where) 

Local 

(why) 

 Justificativa 

(how) 

Método 

(how much) 

Custo 

    

Não existe 

divulgação de como 

a população pode 

acessar serviços do 

Núcleo 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Núcleo de Estudos e Debates 

Objetivo: Definir formas de avaliação dos serviços pelos usuários do Núcleo de Estudos e Debates 

Responsável: chefe do setor Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Não foi constatado 

forma de avaliação 

dos serviços pelos 

usuários 

  

 

 

SETOR: RÁDIO E TV ASSEMBLEIA 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Rádio e TV Assembleia 

Objetivo: Definição de Serviços do Setor 

Responsável: chefe do setor Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Serviços do setor 

não estão bem 

definidos 
  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Rádio e TV Assembleia 

Objetivo: Definição de localidades que tem acesso à Rádio e TV Assembleia 

Responsável: chefe do setor Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Restrição de 

localidades que tem 

acesso à Rádio e TV 

Assembleia 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Rádio e TV Assembleia 

Objetivo: Padronizar formas de acesso aos serviços da Rádio e TV Assembleia 
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Responsável: chefe do setor Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Falta padronizar 

formas de acesso ao 

serviço 
  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Rádio e TV Assembleia 

Objetivo: Definir estratégias de divulgação dos serviços da Rádio e TV Assembleia 

Responsável: chefe do setor Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Não existe 

divulgação de como 

a população pode 

acessar serviços da 

Rádio e TV 

  

 

PLANO DE AÇÃO 

Setor: Rádio e TV Assembleia 

Objetivo: Definir formas de avaliação dos serviços pelos usuários da Rádio e TV Assembleia 

Responsável: chefe do setor Prazo:  

O que 

(what) 

Etapas 

Quem 

(who) 

Responsabilidade 

Quando 

(when) 

Tempo 

Onde 

(where) 

Local 

Por que  

(why)  

Justificativa 

Como 

(how) 

Método 

Custos  

(how much) 

Custo 

    

Não foi constatado 

forma de avaliação 

dos serviços pelos 

usuários 

  

 


