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SOLICITANDO E ACOMPANHANDO 

SERVIÇOS PRESTADOS OU SOB 
RESPONSABILIDADE DAS ADMINISTRAÇÕES 

MUNICIPAIS

A administração pública municipal, em sua busca pelo bem 
público1, não pode prescindir de uma interação mais direta com 
a sociedade, seja para permitir que as solicitações e o acesso aos 
serviços prestados pela prefeitura, ou sob responsabilidade dela, 
seja para contar com o poder fi scalizador do acompanhamento da 
própria sociedade em relação ao atendimento que é realizado em 
atendimento a esta interação. 

A própria sociedade pode colaborar com os agentes públicos, 
acompanhando os pedidos que são feitos, as respostas obtidas e os 
atendimentos realizados. 

A facilitação do acesso e do processo de solicitação de serviços, 
com a devida transparência, pode colaborar para uma redução de 

 1 O bem comum, fi nalidade de toda a sociedade, será particular ou público. O 
primeiro se reporta imediatamente a interesses particulares, enquanto o segundo 
se reporta ao interesse geral sem referência a indivíduos, a categorias sociais 
e a comunidades particulares, tendo então em conta por sua vez as gerações 
atuais e as gerações futuras. Assim, tudo quanto interessar a uma vida melhor, 
à ordem social e à civilização dos indivíduos, implicando o seu aperfeiçoamento 
físico, moral e intelectual, tudo isso constitui bem público, consubstanciando, 
em última palavra, o conjunto dos fi ns estatais. Em se tratando de Estado, a 
expressão bem público é preferível à bem comum, porque ela precisa que o bem 
comum em jogo é o bem comum público. (Menezes, 2005)
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vícios nestes procedimentos, como a questão de tratamento dife-
renciado de “amigos” ou mesmo desestimulando a ocorrência de 
eventuais tentativas de se corromper o processo.

Os próprios envolvidos, interessados no acompanhamento por 
estarem aguardando determinado serviço ou resposta, podem atuar, 
desde que viabilizado e devidamente divulgada esta possibilidade, 
como agentes fi scalizadores, colaborando com a administração no 
acompanhamento destes processos. 

Esta interação transparente pode contribuir também para a visi-
bilidade das ações realizadas pela administração pública municipal, 
colaborando como agente motivador de desempenho e resultados 
por parte dos servidores municipais e seus respectivos setores de 
atuação. 

A sociedade deve ter meios de:

a) acompanhar quais são os serviços disponíveis, como solicitar 
detalhes sobre eles;

b) visualizar eventuais custos para o usuário;
c) verifi car as listas de solicitações em aberto, a ordem em que fo-

ram realizadas e se possível prazos estimados para atendimento;
d) listar quais as solicitações já atendidas e em que prazo;
e) conhecer o fl uxo de informações envolvido no processo de 

solicitação de cada serviço, com identifi cação dos responsáveis 
pelo encaminhamento, documentos e informações necessá-
rios, pré-requisitos para atendimento e respostas esperadas 
em cada fase de execução. 

A Constituição de 1988 em seu Art. 5º inciso XXXIV destaca:

Art. 5º XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas:
a)  o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 

ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 

direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
 (Brasil, 1988)
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Portanto, além de serviços públicos, como a coleta de lixo ou a 
manutenção de uma via pública, o cidadão tem direito de buscar 
nas administrações públicas outros serviços, como obtenção de cer-
tidões e informações para esclarecimento de situações de interesse 
pessoal.

E todo esse processo de interação entre a sociedade e o poder 
público municipal precisa se adequar a nova realidade, em que o uso 
de TICs, permeando setores dos mais diversos da nossa sociedade 
e de nossas atividades, facilita a interação e permite transparência 
a um custo muito baixo, já que na maioria das vezes a gestão das 
informações internas já se encontra registrada em um suporte digital 
e, portanto, próxima de um processo de adequação para que elas 
sejam utilizadas em uma plataforma que permita transparência em 
todas as fases da interação entre a administração pública e aqueles 
que solicitam, e este é o foco do próximo tópico.

Serviços públicos e suas fases passíveis 
de acompanhamento

A gestão municipal, no cumprimento de suas funções administra-
tivas, deve atender às demandas da sociedade de forma transparente 
e igualitária, buscando atender a todas as solicitações por meio de 
fi las que não possam ser administradas com fi ns políticos ou mesmo 
por meio de pagamentos de “propinas”. 

Para administrar o atendimento às demandas e controlar todas as 
fases do processo de solicitação, pode-se contar com o apoio da pró-
pria sociedade, desde que o maior número possível de informações 
esteja disponível de forma interativa e clara.

Assim, desde o início do processo, em que alguém realiza uma 
solicitação de um determinado serviço, deve haver o registro desta 
solicitação; registro este feito de tal forma que possa ser recuperado 
posteriormente por meio, por exemplo, de um número único de 
protocolo que garante ao solicitante que o registro foi realizado e 
ainda fornece uma chave simplifi cada para acessá-lo. 
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Em um segundo momento, espera-se que esta solicitação tenha 
uma resposta a ser obtida a partir de análise de sua validade, indi-
cando se a solicitação será executada ou recusada. 

Esta resposta pode ser disponibilizada ao solicitante de forma 
ativa ou passiva, ou seja, por meio de envio de mensagem eletrônica 
para endereço do solicitante ou disponibilizando tal informação em 
extrato sobre a solicitação disponível para consulta para o solicitante.

Para o caso de ser considerada como válida, espera-se que seja in-
formada data prevista para sua execução, preferencialmente data má-
xima para execução, bem como informações adicionais pertinentes.

Para o caso de não ser considerada como válida, o solicitante 
deve ser informado sobre o motivo de tal fi ltro com o maior número 
possível de informações, para que ele possa providenciar eventuais 
complementos à solicitação ou ter pleno conhecimento do motivo da 
não possibilidade do atendimento. 

Para esta resposta, espera-se que exista informação clara, já no 
momento da solicitação, sobre o tempo previsto para que o solicitante 
tenha acesso a ela ou preferencialmente um prazo máximo para que 
a resposta seja dada.

Uma vez feita a solicitação e informado o planejamento de sua 
execução, cabe a disponibilização de informações sobre sua execução, 
e agregará valor ao processo se for possível ao solicitante registrar fe-
edback sobre os resultados obtidos e se a solicitação já pode realmente 
ser considerada como atendida. 

Sugestões sobre possíveis melhorias no processo de interação e 
mesmo sobre a execução do serviço podem ser obtidas ainda durante 
o processo de interação, criando, assim, um ciclo de melhoria contínua. 

A transparência durante todo esse processo é fundamental, desde 
o momento da solicitação em que havendo a possibilidade de visua-
lização, quando couber, da fi la de pendências para aquele serviço, a 
situação de demais pendências e o tempo médio que tais pendências 
têm sido atendidas, permite ao solicitante uma visão antecipada de 
viabilidade de sua solicitação e ainda um planejamento baseado 
nesses dados. 
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Essa visualização da fi la permite que os próprios solicitantes pas-
sem a atuar de forma ativa no acompanhamento e cobrança por uma 
gestão igualitária desta fi la, minimizando o uso irregular destas fi las. 

A motivação será o próprio interesse do solicitante que agora 
precisa do seu atendimento e, de posse destes dados, pode cobrar 
uma postura ética de quem os gerencia. 

O fato de estarem expostos os dados sobre a sequência de aten-
dimento, por si só, também pode coibir outras formas de uso ina-
dequado de equipamentos em tarefas não agendadas ou mesmo não 
previstas nas fi las de pendências, provocando um controle adicional 
de ações realizadas pela prefeitura.

A disponibilização dessas informações pode ser um fator mo-
tivador ao próprio servidor público que terá o volume de tarefas 
realizadas apresentadas à sociedade, bem como pode inibir aqueles 
que pouco fazem. 

Os bons gestores também ganharão com esta transparência, uma 
vez que a boa administração das pendências e o volume de trabalhos 
realizados passará a estar disponível dando visibilidade a esta efi ciência.

Identifi car processos de solicitação de serviços para que se possa 
avaliar o uso das TICs na interação é o foco do próximo tópico. 

Usando TICs na interação para obtenção de 
documentos e serviços

Não só o deslocamento físico até o local da prefeitura ou ponto 
de atendimento pode ser evitado, como também as idas e vindas dos 
que necessitam de determinados documentos e que em função de 
informações incompletas ou mesmo documentos necessários que 
não foram entregues podem ser minimizados com um processo de 
interação para estas solicitações.

Espera-se que estejam disponíveis todas as informações sobre 
cada um dos documentos que podem ser solicitados e, para efeito de 
elaboração do modelo proposto, buscou-se identifi car os documentos 
mais encontrados nos sítios pesquisados (Apêndice B).
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Assim, identifi cou-se uma série de alvarás dos quais os três mais 
encontrados estão refl etidos nos indicadores: “2.1.1.1. Alvará de 
Funcionamento”, “2.1.1.2. Alvará de Construção” e “2.1.1.3. Alvará 
de Publicidade”, que possuem seus critérios de análise e que têm 
como resultado comum o indicador: “2.1.1.Alvarás”. 

Da mesma forma foram criados dois indicadores para as certidões 
de negativa de tributos e de valor venal de imóveis que estão referen-
ciados nos indicadores: “2.1.2.1. Negativa de Tributos” e “2.1.2.2. 
Valor Venal”, que possuem também seus critérios de análise e que 
têm como resultado comum o indicador: “2.1.2. Certidões”.

Estes dois indicadores, alvarás e certidões, têm seus resulta-
dos refletidos de forma única no indicador “2.1. Solicitação de 
Documentos”.

Esses indicadores têm em comum a estrutura de seus critérios 
que estabelecem que no nível 3 existam informações claras sobre o 
compromisso de retorno sobre a solicitação enviada com comprova-
ção de recebimento e tempo previsto para resposta e ainda propõem 
que seja disponibilizada informação sobre o limite de tempo máximo 
para retorno ao solicitante.

Para o nível 4, esses indicadores defi nem que deve ser dispo-
nibilizado acompanhamento de solicitações realizadas por outros 
usuários, com informações como: data de entrada e de atendimento 
e situação da solicitação.

Já para o nível 5, o conjunto de indicadores de solicitação de 
documentos tem como critério a possibilidade de envio posterior 
de informações atualizadas sobre a funcionalidade específi ca via 
mensagem eletrônica para o endereço a ser informado pelo cidadão.

Para a solicitação de serviços, foram identifi cados cinco indica-
dores, por meio do mesmo procedimento utilizado para identifi car 
os indicadores sobre obtenção de documentos, sendo eles: “2.2.1. 
Solicitação de Serviços de Água”, “2.2.2. Solicitação de Serviços de 
Luz e Energia Elétrica”, “2.2.3. Solicitação de Serviços de Esgoto”, 
“2.2.4. Solicitação de Serviços de Coleta de Lixo” e “2.2.5. Solicitação 
de Serviços de Manutenção”.
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O resultado agrupado desses cinco indicadores origina o indica-
dor “2.2. Solicitação de Serviços” que tem em seus critérios especi-
fi cidades nos níveis de 3 a 5. 

Para o nível 3, esses indicadores defi nem como necessária a dis-
ponibilização de informações claras sobre o compromisso de retorno 
sobre a solicitação enviada com comprovação de recebimento e tempo 
previsto para resposta e propõem, ainda, que seja agregada informa-
ção sobre o limite de tempo máximo para retorno.

No nível 4, a necessidade defi nida e a disponibilização do con-
junto de solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma, 
ou seja, a fi la de pendências de cada serviço e as respectivas respostas 
geradas pela administração para os solicitantes.

Já para que seja considerado como de nível 5, a necessidade 
especifi cada foi a possibilidade de envio de informações (dúvidas, 
sugestões ou críticas) pelos solicitantes à administração sobre o 
atendimento recebido e ou sobre o serviço prestado e obtenção das 
respectivas respostas emitidas pela administração para os solicitantes, 
tudo isso de forma aberta e transparente, permitindo que qualquer 
um possa acompanhar essas trocas de informações de forma direta. 

Considera, ainda, necessária a opção de usuários cadastrarem 
endereços para recebimento de informações sobre atualizações pos-
teriores via mensagem eletrônica.

Pode-se, ainda, buscar outras respostas das administrações munici-
pais por meio de interação via TICs, e este é o foco do próximo tópico.

Usando TICs para obtenção de outras solicitações

A gama de possibilidades de interação com a administração 
pública municipal é muito grande, e identifi cou se outras interações 
que podem ser mensuradas, como, por exemplo, a solicitação de 
consultas ao Procon, que pode ser mediada pelo sítio da prefeitura 
e colabora com o atendimento ao cidadão na busca por seus direitos 
nas relações com as empresas. Esta funcionalidade foi identifi cada 
pelo indicador “2.3. Consulta ao Procon”. 
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Outra funcionalidade de suma importância para o cidadão e sua 
relação com a administração municipal é a solicitação de registro de 
reclamações ou de denúncias sobre a administração municipal, que 
foi identifi cada por meio de dois indicadores: “2.4.1. Registro de 
Reclamações” e “2.4.2. Registro de Denúncias”. 

O resultado desses dois indicadores se agrupam para formar o 
indicador: “2.4. Ouvidoria”. 

Esses dois indicadores têm em seus critérios especificidades 
principalmente nos níveis 4 e 5, e para que seja considerada de nível 
4, a funcionalidade deve incluir a disponibilidade do conjunto de 
solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma e os 
respectivos retornos (resultados ou ações).

Já para que seja considerado como de nível 5, defi niu-se a neces-
sidade de que seja possível troca de informações entre os cidadãos e 
a administração sobre os resultados obtidos de forma compartilhada, 
e, ainda, a existência da opção de cadastro de usuários para recebi-
mento de informações via mensagem eletrônica sobre atualizações 
posteriores.

Existem, ainda, as situações em que as informações disponibi-
lizadas pelo sítio municipal, conforme defi nido na dimensão um, 
não atendem a necessidade do cidadão e surge então a necessidade 
de que seja realizada uma solicitação sobre informações específi cas, 
solicitação esta que está referenciada pelo indicador “2.5. Solicitação 
de informações específi cas”.

Melhorar um determinado processo ou utilizar de forma mais 
adequada um determinado recurso são apenas exemplos de ideias 
que podem surgir para qualquer cidadão e, assim, como em muitas 
empresas, a preocupação com a obtenção dessas ideias pode contri-
buir muito para a efi ciência da administração. 

Uma forma básica de participação é a caixa de sugestões que per-
mite acesso direto e totalmente aberto aos responsáveis pelas decisões 
(Simões, 2001) e que com a utilização dos recursos de TICs podem 
ser agora visualizadas horizontalmente e acompanhadas com relação 
à resposta dada pelo poder público, dando visibilidade (se desejada) 
ao autor da sugestão e também e principalmente à própria sugestão 
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que pode servir de base para novas ideias e, assim, novas sugestões 
alimentando um círculo virtuoso de colaborações.

Para avaliar esta funcionalidade em que se registra e se possibilita 
o compartilhamento de sugestões enviadas foi proposto o indicador 
“2.6. Caixa de Sugestões”. 

Todos esses indicadores descritos neste capítulo são agrupados 
para resultar em um indicador síntese que é o “2. Interação para 
obtenção de Serviços” e que refl ete o resultado da dimensão dois do 
modelo proposto e que será detalhado em suas duas dimensões no 
próximo capítulo.
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