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DOCUMENTO PREPARATÓRIO



Qual o escopo dos serviços públicos?

Qual a verdadeira oferta de serviços públicos do 
Estado brasileiro?

Quais serviços são muito importantes, não são 
priorizados e sequer são “visíveis” pelos altos 
gestores do Estado?

O cidadão sabe qual é a oferta de serviços a qual ele 
tem direito? E onde ele pode acessar tais serviços?

Lei 13460/2017 já é uma realidade



Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do 
usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública.

§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios [...]



Onde encontro o serviço que desejo?



Mesmo serviço, distintas formas de 
oferecê-lo



E se ...



E se ...



...

E se ...



Como tudo começou ...

Onde tudo começou.



Modelo conceitual/metadados mínimos

• Nome do serviço*
• Nomes populares do serviço
• Descrição do serviço*
• Hiperlink para a fonte original de informações sobre o serviço*
• Organização/Ente federado responsável pelo serviço
• Palavras-Chave
• Data de publicação



Modelo tecnológico



“Catálogo dos catálogos”



Resultados



Resultados



Resultados



Portal Web

Base de Dados Aberta do 

Catálogo de Serviços (API) Dispositivos clientes



Como construímos

o catálogo em

Alagoas?



Roadmap do Projeto
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Realizar levantamento 
preliminar de informações 

sobre os serviços

Estabelecer método de 
sistematização das 

informações sobre serviços

Desenvolver um software 
central de gerenciamento 
de informações sobre os 

serviços

Estabelecer 
responsabilidades para o 

cadastramento e 
atualização das informações 

sobre os serviços nas 
secretarias e órgãos

Articular o 
desenvolvimento das 
Cartas de Serviços ao 

Usuário através do software 
gerenciador

Disponibilizar tecnologia de 
compartilhamento (online) 
das informações do Guia de 

Serviços com outros 
softwares do Governo de 

Alagoas

Implementar e consolidar 
sistemática de coordenação 

e monitoramento das 
informações

Institucionalizar e 
regulamentar o Guia de 

Serviços 
(Decreto Governamental)

Realizar manutenção e 
expansão continuada do 

Guia de Serviços para toda a 
Administração Pública 

Estadual



Cronograma de Implantação

1ª Fase – 10 Órgãos/Entidades

• Dezembro/2016 - Fevereiro/2017

2ª Fase – 14 Órgãos/Entidades

• Março - Junho/2017

3ª Fase - 12 Órgãos/Entidades

• Julho - Outubro/2017

4ª Fase - 27 Órgãos/Entidades

• Novembro/2017 - Maio/2018
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63 Órgãos e 
Entidades 

envolvidas na 
implantação do 

Guia de Serviços!!!



Estratégia de implantação

TIME DO PROJETO:

ÓRGÃOS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS: 

SEPLAG
SECTI

SECOM
CGE

Assessores de Transparência; 

Assessores de Comunicação; 

Gestores Técnicos dos Sites e Responsáveis por 
informações sobre serviços públicos dos diversos órgãos;

Equipe de coordenação do Projeto.



Sistemática de cadastro, atualização e validação das 
informações sobre os serviços

ASSESSORES DE 
TRANSPARÊNCIA:

Responsáveis por articular o 
cadastro, atualização e 

validação das informações dos 
serviços de cada órgão junto aos 

responsáveis pelos serviços

EQUIPE DE 
COORDENAÇÃO: 
Responsável por 

padronizar e coordenar a 
oferta de informações do 

Guia de Serviços

ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO: 
Articular a divulgação da oferta 

de serviços do órgão

GESTORES TÉCNICOS DE SITES: 
Articular a integração das 

informações disponíveis no Guia de 
Serviços com os sites dos órgãos



Quais os principais aprendizados
gerados?

Iniciativas 
focadas 

podem trazer 
grandes 

resultados

Sistemas de 
informações 

públicas 
precisam ser 
“abertos por 

default” 
(gerando 

dados 
abertos)

Organização 
da base de 

serviços é o 1º 
passo de uma 
longa jornada 

para a 
Transformação 

Digital

O Governo 
ainda “não 
conhece” a 
oferta de  

serviços que 
disponibiliza 
ao cidadão



O que se pretende fazer no tema em 
2019?

Em 
Alagoas:

Incrementar o detalhamento do catálogo de serviços, em plena 
adequação dos requisitos do Art. 7º da Lei 13.460/2017

Desenvolver os demais pilares do Sistema de Proteção, 
Participação e Defesa do Usuário (Ouvidoria, Avaliação de 

Serviços, etc).

Evoluir o Guia de Serviços para um Portal de Serviços ao 
cidadão

No
Brasil:

Articular, junto ao Ministério da Economia, a ampliação da 
Base Nacional de Serviços, com mais Estados e alguns 

municípios



Como escalar a solução para os demais 
Estados do Brasil?
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• Articulação com a Secretaria de Governo Digital/ME para 
viabilizar esta integração.

1

• Adequação/Desenvolvimento de APIs nos Catálogos de 
Serviços estaduais aos metadados exigidos pela Base 
Nacional

2

• Integração de pelo menos seis Estados à base Nacional de 
Serviços nos próximos 120 dias



Uma inspiração ...



Muito obrigado pela atenção!!!

Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas –
SEPLAG/AL

“A melhor forma de prever o futuro é cria-lo”
Peter Drucker


