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A Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap) é uma escola de governo vinculada ao Mi-
nistério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão (MPDG). 

 
Tem como principal atribuição a formação e o 

desenvolvimento permanente dos servidores pú-
blicos. Atua na oferta de cursos de mestrados 
profissionais, especialização lato sensu, cursos de 
aperfeiçoamento para carreiras do setor público, 
educação executiva e educação continuada. 

 
A instituição também estimula a produção e 

disseminação de conhecimentos sobre adminis-
tração pública, gestão governamental e políticas 
públicas, além de promover o desenvolvimento e 
a aplicação de tecnologias de gestão que aumen-
tem a eficácia e a qualidade permanente dos ser-
viços prestados pelo Estado aos cidadãos. Para 
tanto, desenvolve pesquisa aplicada e ações de 
inovação voltadas à melhoria do serviço público. 

 
O público preferencial da Escola são servidores 

públicos federais, estaduais e municipais. Sediada 
em Brasília, a Enap é uma escola de governo de 
abrangência nacional e suas ações incidem sobre 
o conjunto de todos os servidores públicos, em 
cada uma das esferas de governo. 

Desenvolvido em Cooperação com a UnB/Laboratório 
LATITUDE (TED 083/2016). 



SUMÁRIO 
APRESENTAÇÃO..........02 

 

LEGENDA..........04 

 

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE..........05 

 

Agência Nacional de Águas...06 

Comissão de Valores Mobiliários...09 

Instituto Brasileiro de Turismo...12 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos  

Naturais Renováveis....14 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade....19 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro...22 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial...26 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia....31 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento....34 

Ministério da Fazenda...41 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços...50 

Ministério da Integração Nacional...54 

Ministério do Meio Ambiente...56 

Ministério do Turismo...59 

Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste...61 

Superintendência de Seguros Privados....63 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia....65 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste....67 

ESTADO..........69 

 

Advocacia-Geral da União...70 

Banco Central do Brasil....73 

Casa Civil....76 

Comando da Marinha...79 

Comando do Exército....82 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica...89 

Departamento de Polícia Federal....92 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal...95 

Escola Nacional de Administração Pública..98 

Fundação Alexandre de Gusmão....101 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística...103 

Fundação Osorio...106 

Imprensa Nacional...109 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada...112 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação...115 

Ministério da Defesa...117 

Ministério da Justiça e Segurança Pública...119 

Ministério da Transparência, Fiscalização e  

Controladoria-Geral da União...122 

Ministério das Relações Exteriores...125 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão...128 

Secretaria de Governo da Presidência da República...131 

Superintendência de Patrimônio da União....133 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA..........136 

 

Agência Espacial Brasileira...137 

Agência Nacional de Aviação Civil...140 

Agência Nacional de Energia Elétrica....146 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e  

Biocombustíveis...150 

Agência Nacional de Telecomunicações...157 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários...160 

Agência Nacional de Transportes Terrestres....164 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas...167 

Centro de Tecnologia Mineral...169 

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste...171 

Comissão Nacional de Energia Nuclear...173 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e  

Tecnológico...182 

Departamento Nacional de Produção Mineral...185 

Instituto Nacional da Mata Atlântica...190 

Instituto Nacional de Tecnologia...192 

Instituto Nacional do Semiárido...195 

Laboratório Nacional de Astrofísica...197 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e  

Comunicações...200 

Ministério das Cidades..204 

Ministério das Minas e Energia...207 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil...209 

 

 

 

 

 

SOCIAL..........211 

 

Agência Nacional de Saúde Suplementar...212 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária....215 

Agência Nacional do Cinema...219 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível  

Superior...222 

Fundação Biblioteca Nacional...225 

Fundação Casa de Rui Barbosa...228 

Fundação Cultural Palmares...231 

Fundação Joaquim Nabuco...234 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e  

Medicina do Trabalho...237 

Fundação Nacional de Artes...239 

Fundação Nacional de Saúde...242 

Fundação Oswaldo Cruz...245 

Instituto Brasileiro de Museus...249 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional...252 

Instituto Nacional de Educação de Surdos...255 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  

Anísio Teixeira...258 

Instituto Nacional de Seguro Social...261 

Ministério da Cultura....266 

Ministério da Educação....269 

Ministério da Saúde.....275 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário...281 

Ministério do Trabalho e Previdência Social....285 

Ministério dos Direitos Humanos...289 

Ministério dos Esportes...291 

 

 



Este catálogo de serviços públicos de atendimento representa 

uma compilação dos serviços prestados pela Administração Direta e 

Indireta do Governo Federal. Neste catálogo, encontram-se os ser-

viços de atendimento prestados por cada órgão do governo, identi-

ficando-se alguns dos principais aspectos relacionados aos serviços, 

como o público alvo, o prazo da prestação do serviço e o estágio de 

digitalização em que cada serviço atualmente se encontra, entre 

outros.  

  

Este catálogo partiu de uma iniciativa inédita da Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(MPDG) e da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) para 

o levantamento de serviços públicos de atendimento prestados pe-

los órgãos da Administração Direta e da Administração Indireta. Fo-

ram levantadas informações diversas que visam a apoiar a estraté-

gia de transformação digital de serviços. Este é um projeto do Go-

verno Federal para a melhoria do atendimento aos usuários – cida-

dãos, empresas e outros órgãos – com o objetivo de proporcionar a 

melhor qualidade do atendimento, mais rapidez dos processos e 

das entregas, a desburocratização e a permanente avaliação dos 

serviços.  

  

Para isso, o primeiro passo foi a constituição da Plataforma de 

Serviços Públicos (serviços.gov.br). Nesta Plataforma, o cidadão po-

derá ter acesso simplificado aos serviços públicos, verificar as eta-

pas e os passos que ele precisa dar e avaliar os serviços existentes. 

A Plataforma de Serviços Públicos será um canal único de acesso 

aos serviços públicos. 

  

A importância dos serviços públicos decorre do fato de que eles 

institucionalizam e organizam as relações dos cidadãos e empresas 

com o Estado e dão concretude a direitos e deveres fixados no or-

denamento jurídico brasileiro. Os serviços públicos, em si, não são 

aquela imagem de um balcão com um burocrata pronto para vali-

dar documentos e solicitações. Muito mais do que isso, eles tornam 

reais direitos e deveres da cidadania, assim como de empresas e 

todo tipo de pessoa jurídica.  

  

Aperfeiçoar e fortalecer os serviços públicos, tornando-os mais 

compreensíveis, efetivos e eficazes para cidadãos e pessoas jurídi-

cas, reduz os custos de transação com o Estado, facilita o andamen-

to de processos e permite uma maior clareza do conjunto de ativi-

dades que o Estado realiza para a concretização das suas entregas 

para a sociedade. Os serviços públicos que se voltam para o atendi-

mento de cidadãos e empresas são complexos, envolvem procedi-

mentos e regras voltados para a devida correção de sua implemen-

tação e efetividade. Eles envolvem prazos e públicos os mais varia-

dos, com demandas altamente diferenciadas e complexas.  

  

O conceito de serviço público de atendimento, portanto, não 

pode ser tomado em uníssono e nem considerarmos que eles sejam 

estáticos no tempo. Os serviços públicos são dinâmicos e variáveis 

conforme o público atendido, sua extensão e procedimentos. Para 

os fins deste catálogo, tomamos como conceito de serviços públicos 

os termos apresentados no Decreto 8.936 de 19 de dezembro de 

2016.  

  

Este decreto define serviços públicos de atendimento como os 

processos normatizados que realizam a entrega de um produto ou 

benefício a um (a) usuário (a), diretamente ou por meio de interme-

diários (as), a partir de uma ou mais interações entre poder público 

e usuários (as).  

  

Este conceito nos permitiu definir critérios que permitem fazer o 

enquadramento de quais serviços deveriam entrar ou não neste 

levantamento e compor este catálogo. Os serviços públicos de 

atendimento devem satisfazer aos seguintes critérios:  

  

Padronização e governança - Obediência a um processo norma-

tivo para atendimento do (a) usuário (a); definição prévia das regras 

e dos procedimentos do processo de prestação por um órgão res-

ponsável, mesmo que não o execute diretamente. 

   

Individualização - Atendimento a um (a) usuário (a) final indivi-

dualizado, podendo ser uma pessoa física ou jurídica de direito pú-

blico ou privado. 

 

Impacto - Mudança entre a situação anterior e posterior à pres-

tação do serviço do (a) usuário (a). 

 

Competência - Relacionamento entre a prestação do serviço e a 

atividade-fim da instituição. 

 

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. 

 

Suficiência - A atividade encerra-se com a prestação de um servi-

ço ou entrega de um produto ao (à) usuário (a), não requerendo a 

complementação por processos posteriores. 

 

Finalidade - Garantia de um direito ou a prestação de um dever 

ao (à) usuário (a). 

APRESENTAÇÃO 
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Estes critérios permitiram identificar 1740 registros de serviços 

prestados por órgãos da Administração Direta e da Administração 

Indireta. Após a coleta desses registros, realizaram-se dois proces-

sos de validação das informações prestadas pelos respondentes. 

Com a primeira validação, foi possível retificar junto aos órgãos al-

gumas informações e melhorar a qualidade do dado coletado refe-

rente aos registros de serviços utilizados para produção do Relató-

rio Final da Pesquisa sobre Serviços Públicos de Atendimento do Go-

verno Federal. Devido à natureza deste Catálogo, registros cujos 

nomes não foram possíveis de identificar ou inferir a partir de ou-

tras fontes não foram incluídos. Em uma etapa posterior, diante de 

critérios específicos para a alimentação da Plataforma de Serviços 

Públicos do Governo Federal, realizou-se uma segunda validação 

das informações para que, então, esses registros sejam equivalen-

tes a serviços públicos de atendimento. Por este motivo, os serviços 

presentes neste catálogo podem vir a se diferir em alguns pontos 

daqueles presentes na Plataforma. 

  

Para a compreensão das informações incluídas neste catálogo, 

alguns conceitos são fundamentais: 

  

1) Tipos de usuários correspondem a quem os serviços atendem 

diretamente e podem ser: Cidadãos e famílias, Estrangeiros (as), 

Empresas privadas, Empresas públicas ou de economia mista, Pes-

soas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, Fundações e 

autarquias de direito público, Órgãos da administração direta, Esta-

dos e municípios, Outros. 

 2) Tamanho do público é dividido entre Pessoas Físicas e Pesso-

as Jurídicas e correspondem à uma estimação do respondente acer-

ca do grupo que abrange todos os usuários potenciais do serviço 

público de atendimento. 

3) Tempo de entrega se refere a quanto tempo, em média, o (a) 

usuário (a) precisa esperar para receber o serviço após o momento 

da primeira interação com o órgão público, ou seja, considera-se o 

tempo de duração de todo o processo, desde a primeira interação 

com o (a) usuário (a) até a entrega do resultado do serviço. 

4) Áreas de atuação em que o serviço atua diretamente podem 

ser: Assistência Social, Administração e gestão pública, Agropecuá-

ria, extrativismo e pesca, Comércio e Serviços, Comunicações, Cultu-

ra, Defesa Nacional, Direitos Humanos, Economia e Finanças, Educa-

ção, Energia, Esporte e Lazer, Habitação, Indústria, Justiça e Segu-

rança Pública, Meio ambiente, Pesquisa, Ciência, Inovação e Tecno-

logia, Previdência, Relações Internacionais, Saneamento, Saúde, 

Trabalho, Transportes, Urbanismo, Outros. 

5) Categorias de entrega se referem às formas como os serviços 

são entregues aos usuários e podem ser em forma de: Apoio e assis-

tência técnica, Assistência, acolhimento e aconselhamento individu-

ais, Cadastramento e emissão de documento, Fomento e financia-

mento, Formação e capacitação, Mediação e resolução de conflitos, 

Obtenção de autorizações, permissões, licenças, certificações e qua-

lificações, Obtenção de benefícios, Impostos e outras contribuições, 

ou redução e desconto de tarifas, contribuições e taxas de crédito, 

Outros. 

6) Estágio de digitalização dos serviços se refere às instância de 

interação com os usuários e podem ser: Nenhum (quando o serviço 

exige a presença física do usuário, sem disponibilização de informa-

ções em plataformas digitais), Informativo (quando o usuário ape-

nas pode acessar informações gerais sobre o serviço em platafor-

mas digitais, sendo que a prestação é completamente presencial), 

Parcial (quando ao menos uma das interações do processo de aten-

dimento ao usuário ocorre por meio digital), Digital (quando todas 

as interações do serviço são realizadas por meio digital e o  usuário 

pode solicitar, acompanhar e receber os resultados da prestação do 

serviço), ou Autosserviço (quando o serviço é completamente auto-

matizado e oferece resposta ao usuário, não exigindo interação hu-

mana e sendo todo o processamento realizado por sistemas de in-

formação).  

7) Interações com o usuário são entendidas como os momentos 

de contato entre o Poder Público (ou seus intermediários) e os usu-

ários na prestação do serviço, como agendamento, apresentação da 

demanda, entrega de documentos, etc. 

8) Canais de interação são os meios pelos quais os usuários são 

atendidos nas interações que podem acontecer por meio: Presenci-

al (balcão), Telefônico, Página web, E-mail, Aplicativos móveis ou 

Correios (Postal). 

  

  
 

  
 
 
O objetivo deste catálogo é que o público em geral possa conhe-

cer, de forma simples, ilustrativa e agradável, os serviços de atendi-
mento a cidadãos e empresas que o Governo Federal presta à socie-
dade. Conhecer a própria realidade permitirá aos órgãos da Admi-
nistração Pública mergulhar na estratégia de transformação digital, 
identificar pontos estratégicos de mudança e promover melhorias 
que promovam maior celeridade e qualidade do atendimento públi-
co prestado a cidadãos e empresas.  
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Catálogo de Serviços Públicos  

de Atendimento do  

Governo Federal 

TAMANHO DO PÚBLICO 

(PESSOA FÍSICA) 

Até 120.000 

De 120.001 a 360.000 

De 360.001 a 1.000.000 

De 1.000.001 a 5.000.000 

Acima de 5.000.001 

Não há informação/Não se aplica 

 

TEMPO DE ENTREGA 

Até 1 dia 

De 2 a 15 dias 

De 16 a 30 dias 

De 31 a 60 dias 

De 61 a 90 dias 

Mais de 91 dias 

 

Não há informação/Não se aplica 

DIGITALIZAÇÃO 

Nenhum 

 

Parcial 

Digital 

Autosserviço 

Não há informação/Não se aplica 

 

TAMANHO DO PÚBLICO 

(PESSOA JURÍDICA) 

Até 3.000 

De 3.001 a 9.000 

De 9.001 a 25.000 

De 25.001 a 125.000 

Acima de 125.001 

Não há informação/Não se aplica 

 

LEGENDA 

04 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 



CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

ECONOMIA E  

MEIO AMBIENTE 
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Agência Nacional de Águas 
ANA 
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Agência Nacional de Águas  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 80,0% 

 

 

 

 6 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,34% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas e Estados e municípios são o público alvo mais frequente, atendidos 

por 83,3% dos serviços. 

 

 Em 83,3% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 16,7% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 
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Obter autorização para retirada de água de rio de domínio federal 

Obter Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica 

Obter Certificado de Avaliação de Sustentabilidade de Obras Hídricas 

Capacitar atores do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Regularizar usos de recursos hídricos não sujeitos a outorga 

Solicitar inscrição em curso de EAD da ANA 

Agência Nacional de Águas 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 
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Comissão de Valores Mobiliários 
CVM 
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Comissão de Valores Mobiliários  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

 Solução de autenticação digital  e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 83,3% 

 

2.  Formulário eletrônico para requisição de serviços - 66,7% 

 

 

 

 7 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,40% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 100,0% dos serviços. 

 

 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 85,7% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, 1 interação do usuário com o órgão para concretizar um serviço. 

 

 Em apenas 28,6% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Procuração do representante legal”, “Contrato Soci-

al”, “CPF” e “Passaporte”. 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 
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Denunciar irregularidades no mercado de valores mobiliários 

Obter vista e cópia de processo não sancionador 

Obter vistas e cópias de processos na Comissão de Valores Mobiliários 

Obter audiência na Comissão de Valores Mobiliários 

Parcelar taxa de fiscalização e multas da Comissão de Valores Mobiliários 

Apresentar impugnação a taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários 

Recorrer contra multa cominatória 

 

Comissão de Valores Mobiliários 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 
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Instituto Brasileiro de Turismo 
Embratur 
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Instituto Brasileiro de Turismo  

Obter apoio para captação e promoção de     
eventos internacionais 

 
Apoio à Captação de Eventos Internacionais 

 
Inscrever-se para participar em feiras                 

internacionais de turismo 
 

Obter autorização de uso de imagens e vídeos da 
EMBRATUR 

 

 4 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,23% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 50,0X% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 75% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 2 e 3 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em 75% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 50,00% Digital, 25,00% Parcial e 25,00% 

Informativo. 

 

 Telefônico, Página web e E-mail são os principais Canais de Inteiração  com Usuários (as).   

Cidadãos e famílias 

Estrangeiros (as) 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos 

Fundações e autarquias de direito público 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos  

Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA 
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 38,6% 

 

2. Solução de call-center (atendimento telefônico)  - 34,1% 

 

3. Solução de autenticação digital - 29,5% 

 

 46 serviços públicos de atendimento prestados, ou 2,64% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 80,4% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 43,5% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Contrato Social”, “CPF”. 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 
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Obter autorização para captura, coleta e transporte de material biológico 

Obter autorização para Supressão de Vegetação (ASV) 

Obter Licença Prévia 

Obter Licença de Instalação 

Obter Licença de Operação 

Obter Licença de Pesquisa Sísmica 

Obter Licença para o transporte e o armazenamento de produtos e subprodutos florestais 

Obter Autorização para Utilização de Matéria-Prima Florestal 

Obter autorização para exportação, importação e reexportação de espécies da flora e fauna 

Obter autorização de exportação da flora nativa e carvão vegetal de espécies exóticas  

Obter autorização para manejo florestal sustentável em florestas públicas ou unidades de conservação federais  

Obter Licença para Porte e Uso de Motosserra 

Obter anuência prévia para supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica 

Emitir recibo do Ato Declaratório Ambiental 

Obter Autorização para o Transporte Interestadual de Raias de Águas Continentais 

Obter a Guia de transporte interestadual de peixes ornamentais  

Obter autorização para o manejo de fauna exótica invasora 

Obter licença para importação de fauna, suas partes, produtos e subprodutos 

Obter licença para exportação de fauna silvestre, suas partes, produtos e subprodutos 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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Obter Potencial de Periculosidade Ambiental 

Registrar agrotóxicos 

Obter autorização preliminar para Registro Especial Temporário de agrotóxicos 

Obter Registro Especial Temporário de agrotóxicos  

Obter anuência para importação de agrotóxicos para fins não-agrícolas  

Obter anuência para importação de produtos para preservação de madeiras 

Obter anuência para importação de remediadores ambientais 

Obter anuência para importação de substâncias controladas pela Convenção de Estocolmo 

Registrar preservativo de madeira  

Registrar remediadores ambientais  

Obter anuência para pesquisa e experimentação com remediadores ambientais  

Registrar-se no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental 

Registrar Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais 

Obter Certificado de Regularidade  

Obter autorização para a importação e comercialização de mercúrio metálico 

Obter autorização para a importação de resíduos 

Obter autorização para exportação de resíduos 

Obter autorização para o trânsito de resíduos  

Obter autorização para o uso e comercialização de aditivo para combustível automotivo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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Obter licença para o uso da configuração de ciclomotores, motociclos e similares 

Obter licença para o uso da configuração de veículos leves 

Obter licença para o uso da configuração de veículos pesados 

Obter licença para o uso de máquinas rodoviárias e agrícolas 

Obter licença para o uso de motores 

Obter autorização para uso do Selo Ruído 

Obter autorização para operações de transferência de petróleo e derivados em alto-mar 

Obter autorização ambiental para transporte marítimo e interestadual de produtos perigosos  

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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Instituto Chico Mendes de Conservação da  

Biodiversidade 
ICMBio 
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Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 30,0% 

 

2.  Ferramenta para agendamento eletrônico, 

 Solução de autenticação digital, 

 Solução de georreferenciamento e 

 Central de notificações (sms, push, etc) - 20,0% 

 

 10 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,57% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 50% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 80,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 20,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CPF”, “Ata de fundação”, “Certidões de cartório”, 

“Certidões da Receita Federal”, “Contrato Social”, “Procuração do representante legal”, 

“Registro em Cartório”.  
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Cadastrar-se como beneficiário de unidade de conservação federal de uso sustentável 

Obter Direito Real de Uso para populações tradicionais 

Obter reconhecimento de propriedade como Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Ser um voluntário do ICMBio  

Obter autorização para pesquisa em Unidades de Conservação Federais 

Obter Compensação de Reserva Legal 

Obter Autorização Direta 

Visitar Unidades de Conservação Federais 

Obter declarações e histórico escolar da Escola Nacional de Botânica Tropical 

Programa Bolsa Verde - PBV 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
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Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de  

Janeiro 
JBRJ 
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Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços - 50,0% 

 

2.  Ferramenta para agendamento eletrônico e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a)  - 28,6% 

 

3.  Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce)  - 10,7% 

 

 30 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,72% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 66,7% dos serviços. 

 

 Em 86,7% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 76,7% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 36,7% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CPF”, “Passaporte”, “Carteira ou crachá de identifica-

ção funciona”.  

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

23 



Obter auxílio e socorro em visitas ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Realizar visitas guiadas a pé ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Visitar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro em carro elétrico 

Visitar exposição virtual no Centro de Visitantes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro  

Visitar o Museu do Meio Ambiente com apoio de guia 

Capacitar-se para guiar seus alunos em visitas ao Jardim Botânico 

Participar do Laboratório Didático do Museu do Meio Ambiente 

Obter fotografias digitalizadas do acervo fotográfico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Obter doação de mudas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro  

Obter informações sobre as plantas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Coleções Vivas) 

Obter empréstimo de material vivo para fins de pesquisa e estudo 

Permutar plantas de coleções vivas com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Obter coleta de plantas das coleções viivas 

Consultar e obter cópias de acervo da Biblioteca Barbosa Rodrigues 

Realizar visita guiada ao Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro  

Obter identificação de plantas 

Alojar-se na Pousada do Pesquisador 

Fazer pós-graduação stricto senso em Botânica na Escola Nacional de Botânica Tropical 

Fazer mestrado profissional em biodiversidade em unidades de conservação 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
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Matricular-se em extensão e pós-graduação Lato Senso na Escola Nacional de Botânica Tropical 

Estagiar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Obter documentação relativa a trabalhos prestados ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Encontrar objetos perdidos nas dependências do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Visitar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Obter informações para veiculação jornalística do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Obter autorização para tirar fotos ou gravar vídeos no Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Obter permissão de uso do Jardim Botânico para fins comerciais ou institucionais 

Serviço Público de Atendimento ao Visitante 

Programa de pós-graduação sensu stricto em botânica da Escola Nacional de Botanica Tropical - PPGENBT/JBRJ 

Sistema de Cadastramento  Unificado de Fornecedores - SICAF 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
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INPI 

26 



 

 

 

 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços, 

Solução de autenticação digital e 

Solução de call-center (atendimento telefônico)  - 100% 

 

 

 55 serviços públicos de atendimento prestados, ou 3,16% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas, Empresas públicas ou de economia mista e Pessoas jurídicas de direito 

privado sem fins lucrativos são o público alvo mais frequente, atendidos por 94,5% dos 

serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 Em 89,1% dos serviços há cobrança de alguma taxa ao usuário.  

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 100% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CNPJ”, “Comprovante de endereço/residência”, “Comprovante de pagamento”, 

“CPF”.  
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Solicitar patente 

Obter patente de modelo de utilidade 

Obter certificado de adição de invenção 

Acrescentar subsídios extras ao exame de patente 

Apresentar recurso contra decisão relativa a pedido de patente ou a certificado de adição de invenção 

Obter a nulidade administrativa relativa a pedido de patente ou a certificado de adição de invenção 

Obter a caducidade de patente ou de certificado de adição de invenção 

Transferir titular de pedido de patente, de patente ou de certificado de adição de invenção 

Obter a anotação de gravame, limitação ou ônus sobre pedido de patente, de patente ou de certificado de adição 

de invenção 

Obter a restauração de pedido de patente, de patente ou de certificado de adição de invenção 

Desarquivar pedido de patente 

Ofertar patente para fins de exploração 

Obter cópia de documentos de patentes  

Obter opinião preliminar sobre patenteabilidade 

Obter pesquisa internacional de patente  

Obter exame internacional preliminar sobre patenteabilidade 

Registrar marca 

Solicitar o registro de marca de certificação 

Registrar marca coletiva 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
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Apresentar oposição a pedido de registro de marca 

Prorrogar registro de marca e expedição de certificado de registro 

Recorrer contra decisão sobre registro de marca 

Obter a nulidade administrativa de registro de marca 

Obter caducidade de registro de marca 

Transferir titular de registro de marca 

Obter a anotação de gravame, limitação ou ônus sobre pedido ou registro de marca 

Realizar consulta à comissão de classificação de elementos figurativos de marca 

Realizar consulta à comissão de classificação de produtos e serviços 

Obter reconhecimento de alto renome de registro de marca 

Recorrer contra decisão de registro de marca com fundamento em alto renome 

Registrar desenho industrial 

Obter a prorrogação de registro de desenho industrial 

Recorrer contra decisão de registro de desenho industrial 

Obter a nulidade administrativa de registro de desenho industrial 

Transferir titular de desenho industrial 

Averbar Contratos no INPI 

Recorrer contra decisão de pedido de averbação de contrato no INPI 

Obter nulidade administrativa de averbação de contrato no INPI 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
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Obter alteração de certificado de averbação de contrato no INPI 

Obter reconhecimento de indicação de procedência 

Reconhecer denominação de origem 

Opor-se a pedido de reconhecimento de indicação geográfica 

Recorrer contra decisão de reconhecimento de indicação geográfica 

Obter nulidade administrativa de reconhecimento de indicação geográfica 

Registrar topografia de circuito integrado 

Transferir titular de registro de topografia de circuito integrado 

Recorrer contra decisão de registro de topografia de circuito integrado 

Obter nulidade administrativa de registro de topografia de circuito integrado 

Registrar programa de computador 

Transferir titular de registro de programa de computador 

Contestar indeferimento de registro de programa de computador 

Anular registro de programa de computador 

Fazer Curso de Extensão em Propriedade Industrial  

Fazer mestrado profissional no campo da Propriedade Intelectual e inovação  

Fazer doutorado acadêmico no campo da Propriedade Intelectual e inovação 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
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Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e  

Tecnologia 
INMETRO 
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Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 43,8% 

 

2. Ferramenta para agendamento eletrônico - 31,3% 

 

3. Solução de autenticação digital e 

Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce) - 18,8% 

 

 18 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,03% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 83,3% dos serviços. 

 

 Em 77,8% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 Em 83,3% dos serviços há cobrança de alguma taxa ao usuário. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 50,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Contrato Social”, “CNPJ”, “Comprovante de pagamento”, “Documentos técni-

cos”.  
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Solicitar Acreditação de Laboratórios 

Acreditar Organismos de Certificação 

Acreditar Organismos de Inspeção 

Acreditar Produtores de Materiais de Referência 

Acreditar Provedores de Ensaios de Proficiência 

Obter Anuência para Importação 

Obter aprovação de Modelo de Instrumento de Medição 

Obter autorização para uso do selo de identificação da conformidade em material publicitário 

Cadastrar-se para realizar selagem de cronotacógrafos em veículos de frota própria 

Cadastrar posto de selagem de cronotacógrafos 

Obter serviços de calibração ou ensaio em metrologia 

Obter Autorização para emitir Declaração de Conformidade de Instrumentos de Medição Regulamentados 

Obter incubação de projetos tecnológicos 

Obter Sequencial de Selos para Produtos com Conformidade Avaliada 

Ter reconhecida Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório 

Registrar Objeto 

Fazer Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade  

Fazer Mestrado ou Doutorado em Biotecnologia  

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
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Ministério da Agricultura, Pecuária  e Abastecimento 
MAPA 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 64,0% 

 

2. Solução de autenticação digital– 50,0% 

 

3. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a)- 46,5% 

 

 87 serviços públicos de atendimento prestados, ou 5,0% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 83,9% dos serviços. 

 

 Em 74,7% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 80,5% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 4,6% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Contrato Social”, “CPF”, “Comprovante de pa-

gamento”, “Procuração do representante legal”, “Comprovante de endereço/residência”, 

“Comprovante de pagamento”.  
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Obter orientação e apoio para o uso de signos distintivos coletivos para produtos agropecuários 

Obter autorização de funcionamento para jóquei clube 

Obter créditos presumidos para aplicação na produção de laticínios 

Cadastrar operador aeroagrícola 

Obter assistência Técnica e extensão rural para o Médio Produtor 

Obter apoio financeiro para fazer seguro contra quebra de safra 

Obter financiamento para a cafeicultura 

Celebrar convênio para promoção do café brasileiro 

Capacitar técnicos e produtores do café 

Obter análise de materiais vegetais para identificação de pragas e doenças 

Obter análise de fertilizantes e corretivos 

Receber análise de tecidos vegetais 

Receber análise de solos 

Receber análise de água 

Receber Análise microbiológica de alimentos e águas 

Receber análise físico-química de alimentos e bebidas 

Requerer sementes híbridas de cacaueira 

Comprar biofungicida Tricovab para a vassoura-de-bruxa do cacaueiro 

Comprar peixes alevinos 

Obter assistência técnica para cultivos e criações regionais 

Obter o Crédito Rural Orientado 

  

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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Obter certificado de classificação de produto vegetal importado 

Registrar estabelecimento agropecuário 

Registrar produto agropecuário de uso veterinário 

Registar laboratório estrangeiro para exportar bebidas ao Brasil 

Obter certificado de origem para exportação de vinhos e bebidas 

Obter certificado de livre venda para bebidas, vinagres e derivados da uva e do vinho 

Obter autorização para importação sem fins comerciais de bebidas, vinagres e derivados da uva e do vinho 

Obter certificado de inspeção de importação de bebidas, vinagres e derivados da uva e do vinho 

Obter autorização de importação de produtos vegetais para representações diplomáticas 

Obter certificado de exportação de vinho e derivados da uva e do vinho para a União Europeia 

Credenciar empresa classificadora 

Homologar curso de classificadores de produtos de origem vegetal padronizados 

Registrar agrotóxico para exportação 

Credenciar entidades para realização de testes de agrotóxico 

Obter anuência prévia para importação de agrotóxicos 

Registrar agrotóxico 

Obter Certificado de Registro Especial Temporário de agrotóxicos 

Registrar agrotóxico para uso na agricultura orgânica 

Registrar agrotóxicos classificados como produtos biológicos, Microbiológicos, Bioquímicos e Semioquímicos para 

uso na Agricultura 

  

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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Obter autorização de funcionamento para estabelecimentos que lidam com produtos destinados à alimentação 

animal 

Renovar registro de estabelecimento fabricante, importador ou fracionador da alimentos para animais 

Cancelar registro de funcionamento para estabelecimentos que lidam com produtos destinados à alimentação   

animal 

Obter autorização para fabricação de produtos para alimentação animal com o uso de medicamentos de uso     

veterinário 

Receber autorização de comercialização para produtos destinados à alimentação animal 

Renovar registro de produto destinado à alimentação animal 

Cancelar registro de produto junto ao Ministério da Agricultura 

Obter autorização para comercialização de fertilizante importado 

Obter autorização prévia para importação de fertilizantes, inoculantes e corretivos 

Credenciar Laboratório na Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do MAPA 

Registrar estabelecimento industrial e comercial de material de multiplicação animal 

Cancelar registro de estabelecimento industrial e comercial de material de multiplicação animal 

Inscrever reprodutor 

Cancelar inscrição de reprodutor 

Obter licença para fabricação ou manipulação para fins comerciais de produto de uso veterinário 

Renovar licença para fabricação ou manipulação para fins comerciais de produto de uso veterinário 

Registrar produtos de uso veterinário de natureza farmacêutica 

Renovar registro de produto veterinário 

Registrar produto veterinário de natureza biológica 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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Obter autorização de importação de farmacoquímico para fabricação de produto de uso veterinário 

Obter autorização de embarque de produto semi-acabado ou de substância controlada para uso na fabricação de 

produto veterinário 

Obter autorização de embarque de produto veterinário para uso individual 

Obter autorização de importação de produto de uso veterinário destinado a pesquisas 

Obter autorização de embarque de insumos destinados à experimentação ou fabricação de partida piloto de      

produto veterinário de natureza biológica 

Obter licença para fabricação de produto veterinário exclusivamente para exportação 

Obter Certificado de Venda Livre 

Obter autorização de importação de material vegetal para pesquisa científica 

Credenciar empresa para realização de tratamento fitossanitário com fins quarentenários 

Habilitar-se para emissão da Guia de Trânsito Animal 

Habilitar-se para emissão de Certificado de Inspeção Sanitária 

Viajar para outro país com seu cão ou gato 

Obter autorização de importação de material genético e animais vivos, exceto cães e gatos 

Obter autorização para trânsito nacional de animais de produção 

Cadastrar cursos sobre Brucelose e Tuberculose Animal e sobre Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis 

Habilitar-se para atuação no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose           

Animal (PNCEBT) 

Obter certidão de registro de estabelecimento avícola 

Obter o Certificado Sanitário de Compartimento Avícola 

Obter o Certificado de Granja de Reprodutoras de Suínos 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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Habilitar cultivar para produção e comercialização 

Credenciar responsável técnico no Registro Nacional de Sementes e Mudas 

Inscrever-se no Registro Nacional de Sementes e Mudas 

Certificar sementes e mudas 

Inscrever campo ou viveiro 

Certificar sementes para exportação 

Obter habilitação de exportação de carne para propriedade rural 

Credenciar certificadoras no SIBOV 

Cadastrar fábrica de elementos de identificação para bovinos e búfalos para propriedades exportadoras de carne 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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Ministério da Fazenda  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Central de notificações (sms, push, etc) - 33,9% 

 

2. Solução de autenticação digital - 32,2% 

 

3. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 24,8% 

 

 131 serviços públicos de atendimento prestados, ou 7,53% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 62,6% dos serviços. 

 

 Em X71,0% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 90,8% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 29,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Contrato Social”, “CPF”, “Procuração do re-

presentante legal”, “Registro em Cartório”.  
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Obter o Seguro de Crédito à Exportação 

Obter redução tarifária por desabastecimento 

Requerer alterações na aplicação de medidas antidumping e compensatórias por razões de interesse público 

Obter serviço de mediação para contenda por ação ou omissão de empresa multinacional 

Excluir nome da Certidão de Dívida Ativa da União 

Averbar causa suspensiva de exigibilidade ou garantia 

Obter certidão de regularidade fiscal 

Consultar débitos inscritos em dívida ativa da União 

Excluir ou suspender nome do Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal 

Emitir documento para pagamento de débitos inscritos em Dívida Ativa da União 

Obter parcelamento de pagamento de arrematação de bens penhorados adquiridos em leilão judicial da PGFN 

Parcelar débitos de Pessoa Jurídica em Recuperação Judicial 

Parcelar débitos do Simples Nacional inscritos em Dívida Ativa da União 

Parcelar débitos inscritos em Dívida Ativa da União - Acima de R$ 1.000.000,00 

Parcelar débitos inscritos em Dívida Ativa da União - Menores que R$ 1.000.000,00 

Requerer reinclusão em parcelamento especial 

Reparcelar dívida do Simples Nacional inscrita como Dívida Ativa da União 

Reparcelar débitos inscritos em Dívida Ativa da União - Acima de R$ 1.000.000,00 

Reparcelar débitos inscritos em Dívida Ativa da União - Menores que R$ 1.000.000,00 

Ministério da Fazenda 
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Obter revisão de dívida inscrita 

Substituir ou cancelar garantia extrajudicial de débito inscrito em Dívida Ativa da União 

Obter benefícios fiscais no âmbito do ICMS 

Conhecer ou contestar o Fator Acidentário de Prevenção 

Obter consultas técnicas do Regime Geral de Previdência Social 

Obter consultas normativas e regulatórias do Regime Geral de Previdência Social 

Obter assistência técnica sobre Regime de Previdência Complementar (segmento fechado) 

Obter Certificado de Regularidade Previdenciária 

Requerer impugnação ou apresentar recurso em julgamento administrativo previdênciário 

Obter auxílio técnico atuarial dos RPPS 

Obter auxílio técnico para elaborar normas gerais de RPPS 

Cadastrar Informações dos Regimes de Previdência Social 

Consultar informações previdenciárias consolidadas de RPPS 

Cadastrar regime próprio de previdência social 

Obter consulta técnica sobre regime próprio de previdência social 

Capacitar-se no uso dos sistemas de regime próprio da previdência social 

Apresentar recurso em julgamento na aplicação de legislação tributária em segunda instância 

Obter Certidão de Regularidade Fiscal para Pessoas Físicas 

Obter Certidão de Regularidade Fiscal para Pessoas Jurídicas 

Obter Certidão de Regularidade Fiscal para Imóveis Rurais 

Ministério da Fazenda 
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Obter Certidão de Regularidade Fiscal para Obras 

Receber aviso de cobrança com DARF para pagamento 

Regularizar débitos junto à Receita Federal 

Comunicar a saída Definitiva do País 

Adquirir o programa para declaração anual de imposto de renda 

Entregar a Declaração de Informações sobre Regularização de Obras 

Declarar Imposto sobre Propriedade Territorial Rural 

Declarar débitos e créditos tributários federais 

Declarar valores recolhidos ao FGTS e demais informações necessárias à previdência social 

Emitir Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

Emitir Guia de Previdência Social através do Sistema de Acréscimos Legais 

Parcelar débitos junto à receita federal - pessoa jurídica 

Gerar Guia de Recolhimento da União 

Obter extrato do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias 

Comprar Títulos Públicos Federais 

Candidatar-se ao Prêmio Tesouro Nacional 

Cancelar Habilitação ao Programa Leite Mais Saudável 

Aderir ao programa Mais Leite Saudável 

Aderir ao Programa Empresa Cidadã 

Ministério da Fazenda 
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Consultar situação da restituição do Imposto de Renda 

Obter restituição de valores indevidamente recolhidos por órgãos federais 

Obter ressarcimento do IPI - Missões Diplomáticas, Repartições Consultares e Organizações Internacionais 

Obter restituição de valores indevidamente cobrados inscritos em Dívida Ativa da União 

Obter ressarcimento, restituição, reembolso ou declaração de compensação de tributos federais 

Justificar créditos compensados em GFIP 

Emitir comprovante de inscrição e situação cadastral do Cadastro de Imóveis Rurais 

Inscrever imóvel rural 

Inscrever-se no Cadastro Específico do INSS 

Atualizar base de Pessoas Jurídicas 

Emitir comprovante de situação cadastral no CNPJ 

Inscrever pessoa jurídica no CNPJ 

Alterar Cadastro no CPF 

Atualizar base de Pessoas Físicas 

Consultar situação cadastral de CPF 

Complementar dados no CPF 

Emitir comprovante de inscrição no CPF 

Emitir comprovante de situação cadastral no CPF 

Inscrever-se no Cadastro de Pessoas Físicas 

Ministério da Fazenda 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

46 



Regularizar o CPF 

Obter assistência técnica em relação as normas e regulações do Regime de Previdência Complementar 

Obter acesso ao sistema CPF 

Optar pelo Simples Nacional 

Declarar imposto para Microempreendor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Optar pelo desenquadramento ou exclusão do Simples Nacional 

Obter restituição ou compensação de tributos federais 

Julgar recursos em última instância administrativa 

Tomar conhecimento se é contribuinte sujeito a acompanhamento diferenciado 

Contestar decisão de Malhar Fina 

Regularizar informações de Pessoa Jurídica selecionada em Malha Fiscal 

Declarar benefícios fiscais 

Declarar créditos presumido 

Declarar operações com Cartões de Crédito 

Declarar Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais 

Declarar Utilização de Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações 

Cadastrar-se no Registro Especial de Empresas que realizam operações com Papel Imune 

Declarar Atividades Imobiliárias 

Declarar Movimentações Financeiras 

Ministério da Fazenda 
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Declarar Imposto de Renda Retido na Fonte 

Declarar Serviços Médicos e da Saúde 

Declarar Operações Imobiliárias 

Declarar Transferência de Titularidade de Ações 

Declarar transações entre residentes no Brasil e residentes no exterior 

Enviar documentos digitais para a Receita Federal 

Pagar obrigações fiscais, previdências e trabalhistas de empregado doméstico 

Cadastrar-se no Registro Especial de Produtores de Bebidas Alcoólicas 

Declarar operações com papel imune 

Declarar operações financeiras, cambiais, de benefícios de previdência, seguros e consórcios 

Obter organização e logística para realização de concurso público 

Participar de Cursos de Capacitação na ESAF 

Cadastrar-se para utilizar a biblioteca da ESAF 

Habilitar-se no Sistema de Controle de Atividades Financeiras 

Declarar operações Financeiras 

Responder aos questionamentos dos Procedimentos de Fiscalização de Pessoas Obrigadas 

Acompanhar Processo Administrativo Punitivo 

Cadastrar-se no Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF 

Obter informações de inteligência financeira para investigações 

Ministério da Fazenda 
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Prestar informações sobre cargas em navios 

Prestar informações referentes a cargas depositadas em recinto alfandegário 

Obter Concessão de Regime Especial de Trânsito Aduaneiro 

Obter ressarcimento ou isenção do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante 

Retirar mercadoria de recinto alfandegário 

Declarar exportação 

Declarar bens de Viajante 

Liberar remessa expressa 

Declarar movimentação internacional física de valores 

Habilitar-se como interveniente em Comércio Exterior 

Obter Certificado de Operador Econômico Autorizado 

Habilitar recinto para movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro 

Habilitar recinto para realização de operações de regimes especiais 

Obter autorização para atividades de distribuição gratuita de prêmios, a título de propaganda, ou de captação de 

poupança popular 

Consultas normativas e regulatórias do Regime de Previdência Complementar 

Fiscalização digital da prestação de informações, em sistema, referente as cargas de exportação contidas nos navi-

os e que constam de seus manifestos 

Ministério da Fazenda 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e  

Serviços 
MDIC 

50 



 

 

 

 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Central de notificações (sms, push, etc) - 38,5% 

 

2. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 28,2% 

 

3. Solução de autenticação digital - 15,4% 

 

 40 serviços públicos de atendimento prestados, ou 2,30% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 95,0% dos serviços. 

 

 Em 82,5% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 5,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CNPJ”, “Procuração do representante legal”, “Contrato Social”, “CPF”.  
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Habilitar empresa para obter redução de IPI do programa Inovar-Auto 

Solicitar a fixação ou alteração de Processos Produtivos Básicos 

Consultar estatísticas de Comércio Exterior dos países do Mercosul 

Requisitar investigação de origem de produto 

Obter Ex-Tarifário para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações 

Aderir à Vitrine do Exportador 

Obter benefício de redução a zero do Imposto de Renda para operações de promoção comercial de produtos e 

serviços 

Cadastrar empresa no Registro Especial de Empresas Comerciais Exportadoras 

Esclarecer dúvidas sobre comércio exterior 

Obter Licença de Importação 

Obter restituição de direitos antidumping recolhidos em montante superior à margem de dumping 

Obter margem individual de dumping 

Obter prorrogação de medida compensatória 

Obter prorrogação de medida antidumping 

Obter desoneração tributária para mercadorias destinadas à industrialização de produto a ser exportado 

Retificar Licenças de Importação após o desembaraço da mercadoria 

Obter extensão de medida antidumping para neutralizar práticas de circunvenção 

Obter alteração ou extinção de medida antidumping 

Obter medida de salvaguarda a exportações brasileiras 

Criar Zonas de Processamento de Exportação 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
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Apresentar Demandas em Despacho Executivo na DECEX 

Obter alteração de direito antidumping 

Obter medida compensatória por prática de subsídio 

Instalar projeto industrial em Zonas de Processamento de Exportação 

Verificar se um produto está sujeito a medida antidumping em vigor 

Obter medida antidumping 

Obter concessão de Regime Aduaneiro Especial para mercadorias destinadas à industrialização de embarcação 

Obter redução em tarifas de importação de autopeças 

Alterar o beneficiário da titularidade do ato concessório de drawback 

Alterar Registro de Exportação averbado 

Propor alteração na Tarifa Externa Comum ou na Nomeclatura Comum do Mercosul 

Obter redução no imposto de importação na Colômbia para produtos lácteos 

Obter redução do imposto de importação na União Europeia para açúcar 

Comprovar o cumprimento do compromisso assumido nos Atos Concessórios de Drawback Suspensão 

Obter redução do imposto de importação no país de destino para mercadoria exportada 

Obter benefícios fiscais para importação de matéria-prima para fabricação nacional de máquinas e equipamentos 

a serem fornecidos no mercado interno 

Emitir Registros de Exportação 

Obter auxílio especializado no processo de exportação 

Obter Registro de Crédito 

Obter desoneração tributária para reposição de insumos utilizados para exportação 
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Ministério da Integração Nacional 
MI 

54 



 

 

 

 

Ministério da Integração Nacional  

Obter indicadores de desenvolvimento regional 
 

Obter isenção de PIS, PASEP e COFINS para obras 
de infraestrutura 

 
Ter reconhecida situação de emergência ou     

estado de calamidade pública 
 

Voluntariar-se para a rede nacional de           
emergência de radioamadores 

 

 4 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,23% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Em 50,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: "Certidões da Receita Federal", "CNPJ" e "Contrato Social". 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 75,0% Digital, 25,9% Autosserviço. 

 

 Página web é o principal Canal de Inteiração  com Usuários (as).   

Cidadãos e famílias 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 

Outros 
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Ministério do Meio Ambiente 
MMA 
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Ministério do Meio Ambiente  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Solução de georreferenciamento e 

Central de notificações (sms, push, etc)  - 50,0% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 37,5% 

 

3. Formulário eletrônico para requisição de serviços, 

Solução de autenticação digital e 

Solução de call-center (atendimento telefônico) - 25,0% 

 

 8 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,46% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 50,0% dos serviços. 

 

 Em 50,0% dos serviços a execução tem algumas etapas do serviço executadas pelo seu ór-

gão, enquanto outras são executadas por outros (órgãos, entidades, associações, etc.). 

 

 87,5% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 12,5% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CNPJ”, “CPF”, “Diário Oficial”, “NIS”, “Registro em Cartório”. 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

57 



Cadastrar povo ou comunidade tradicional no banco de dados do Portal Ypadê 

Receber a Bolsa Verde 

Capacitar-se em temáticas socioambientais 

Obter o direito de praticar manejo sustentável de florestas públicas da União 

Obter sistema de dessalinização para comunidades rurais da região semiárida 

Obter informações sobre as Unidades de Conservação Ambiental nacionais 

Obter autorização ambiental para realização de atividades na Antártica 

Obter informações sobre as florestas nacionais 

Ministério do Meio Ambiente 
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Ministério do Turismo 
Mtur 
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Ministério do Turismo  

Cadastrar Pessoa Jurídica prestadora de Serviços 
Turísticos 

 
 

Cadastrar estabelecimentos/serviços acessíveis 
 
 

Cadastrar-se como guia de turismo 

 

 3 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,17% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 Em 33,3% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: “Carteira de identidade” e “CPF”. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 66,7% Parcial, 33,3% Autosserviço. 

 

 Balcão, Página web e E-mail são os principais Canais de Inteiração  com Usuários (as).   

 

Cidadãos e famílias 

Empresas privadas 
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Superintendência de Desenvolvimento do  

Centro-Oeste 
SUDECO 

61 



 

 

 

 

Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste  

Obter Certificado de Capacidade Técnica junto à 
SUDECO 

 
 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-
dores – SICAF 

 
 

Obter informações sobre convênios da SUDECO 

 

 3 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,17% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 Em 100,0X% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: "Carteira de identidade", "Certidões da Receita Federal", "CNPJ", "Comprovante 

de endereço/residência", "Contrato Social", "FGTS" e "Procuração do representante legal". 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 66,7% Parcial e 33,3% Informativo. 

 

 Balcão é o principal Canal de Inteiração  com Usuários (as).   

Cidadãos e famílias 

Empresas privadas 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 
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Superintendência de Seguros Privados 
SUSEP 

63 



 

 

 

 

Superintendência de Seguros Privados  

Registrar corretor de seguros 
 

Obter autorização para Aquisição ou                 
Funcionamento de Corretoras de Resseguros 

 
Cadastrar Resseguradores Admitidos e Eventuais 

 
Obter autorização para aquisição ou                   

funcionamento junto à SUSEP 

 

 4 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,23% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 Em 75,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 É necessária apenas 1 interação do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: “Carteira de identidade” e “Contrato social”. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 75,0% Parcial e 25,0% Digital. 

 

 Balcão é o principal Canal de Inteiração  com Usuários (as).   

 

Cidadãos e famílias 

Empresas privadas 
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Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
SUDAM 

65 



 

 

 

 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia  

Obter consulta prévia para projeto a ser         
apresentado ao Fundo de Desenvolvimento da 

Amazônia 
 

Obter concessão de Incentivos Fiscais pela  
SUDAM 

 

 2 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,11% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em 50,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: "Certidões da Receita Federal", "CNPJ", "Procuração do representante legal". 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 100,00% Parcial. 

 

 Balcão é o principal Canal de Inteiração  com Usuários (as).   

 

Cidadãos e famílias 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 
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Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
Sudene 

67 



 

 

 

 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste  

Obter Isenção ou Redução Fixa de 75% do  
Imposto de Renda para Pessoa Jurídica 

 
Obter reinvestimento do Imposto de Renda para 

projetos de modernização ou complementação 
de equipamentos 

 
Obter incentivos  fiscais com vistas à  

rentabilidade e competitividade 
 

Obter Apoio para Projetos de Investimento por 
Meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 

 

 4 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,23% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 75,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 3 e 4 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em 75,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: "Ata de fundação", "Certidões da Receita Federal" e "CNPJ". 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 25,0% Informativo, 50,0% Parcial e 25,0% 

Digital. 

 

 Correios e E-mail são os principais Canais de Inteiração  com Usuários (as).   

 

Cidadãos e famílias 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 
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Advocacia-Geral da União 
AGU 

70 



 

 

 

 

Advocacia-Geral da União  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 50,0% 

 

2.  Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 41,7% 

 

3. Ferramenta de Agendamento eletrônico - 25,0%´ 

 

3. Central de notificações (sms, push, etc.) - 25,0% 

 

 13 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,75% dos serviços públicos federais. 

 

 Fundações e autarquias do direito público e órgãos da administração direta são o público 

alvo mais frequente, atendidos por mais da metade dos serviços. 

 

 Em 76,9% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 100,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 38,5% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de Identidade”, “CPF” e “Outros”.   
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Obter pesquisa de manifestação jurídica 

Obter defesa de terras da União tradicionalmente ocupadas por indígenas 

Propor acordo em processo judicial com ingresso de créditos para a união 

Obter assessoria jurídica para questões indígenas 

Pagar Débitos a Órgãos Federais 

Obter restituição e retificação de receita recolhida indevidamente 

Obter mediação de conflitos através de procedimento de conciliação 

Obter representação judicial de agente público por ato praticado no exercício de suas atribuições 

Participar de Capacitações da AGU 

Obter defesa judicial para órgãos públicos da administração direta 

Obter defesa extrajudicial para órgãos, entes e agentes públicos 

Obter defesa judicial e extrajudicial para autarquias e fundações públicas federais 

Obter consultoria e assessoramento jurídico extrajudicial para autarquias e fundações públicas federais 

Advocacia-Geral da União 
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Banco Central do Brasil 
Bacen 

73 



 

 

 

 

Banco Central do Brasil 

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 29,4% 

 

2. Ferramenta para agendamento eletrônico - 23,5% 

 

3. Central de notificações (sms, push, etc) - 17,6% 

 

 18 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,03% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 88,9% dos serviços. 

 

 Em 66,7% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 94,4% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 44,4% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CPF”, “Passaporte” e “Procuração do representante 

legal”. 
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Obter informações do Banco Central 

Registrar reclamação contra instituição supervisionada pelo Banco Central do Brasil 

Registrar manifestação sobre serviços prestados pelo Banco Central 

Obter informações relativas a processos em tramitação pela Procuradoria-Geral do Banco Central 

Obter audiência com procurador do Banco Central 

Obter o Extrato do Registro de Informações no Banco Central 

Credenciar-se no SISBACEN - Pessoa Física 

Credenciar-se no SISBACEN - Pessoa Jurídica 

Comprar moeda comemorativa 

Realizar curso sobre os elementos de segurança do real 

Aprender a administrar suas finanças pessoais 

Tornar-se multiplicador da série "Eu e meu dinheiro" 

Agendar palestra de especialista do Banco Central 

Obter auxílio para executar cálculos financeiros 

Obter cédulas e moedas metálicas para o meio circulante 

Realizar compra ou venda de moeda estrangeira 

Visitar a Galeria de Arte do Banco Central 

Visitar o museu de valores do Banco Central 

Banco Central do Brasil 
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Casa Civil 
 

76 



 

 

 

 

Casa Civil  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços e  

 Solução de autenticação digital  - 40,0% 

 

2.  Ferramenta para agendamento eletrônico,  

 Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce) e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 20,0% 

 

3. X - XX,X% 

 

 6 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,34% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 66,7% dos serviços a execução tem algumas etapas executadas pelo órgão, enquanto 

outras são executadas por outros (órgãos, entidades, associações, etc.). 

 

 66,7% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 50,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Certidão de casamento” e “CPF”. 
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Obter capacitação e assistência técnica no meio rural 

Obter a Garantia Safra 

Obter financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

Obter documentações pessoais, trabalhistas e previdenciárias para trabalhadoras rurais 

Obter financiamento para agricultores familiares e assentados rurais 

Regularizar propriedade na Amazônia Legal 

Casa Civil 
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Comando da Marinha 
CMA 

79 



 

 

 

 

Comando da Marinha  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços, 

 Central de notificações (sms, push, etc) e  

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 66,7% 

 

2. Solução de autenticação digital e 

Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce)  - 33,3% 

 

3. X - XX,X% 

 

 6 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,34% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 66,7% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 Em 66,7% dos serviços há alguma cobrança de alguma taxa ao usuário. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 66,7% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Carteira de identidade de estrangeiro”, “Comprovante 

de endereço/residência”, “Comprovante de pagamento” e “CPF”. 
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Obter a Carteira de Habilitação de Amadores 

Obter Título de Inscrição de Embarcação e Título de Inscrição de Embarcação Miúda 

Transferir propriedade ou jurisdição de Título de Inscrição de Embarcação e Título de Inscrição de                         

Embarcação  Miúda 

Obter Certidão de Serviços de Guerra 

Obter certidão de tempo de serviço para ex-alunos das Escolas de Marinha Mercante e  de Formação de             

Oficiais da Marinha Mercante 

Revalidar ou emitir 2ª via de Certificado Modelo DPC-1034 

Comando da Marinha 
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Comando do Exército 
CEX 

82 



  
Comando do Exército  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 47,5% 

 

2.  Solução de autenticação digital - 43,8% 

 

3.  Ferramenta para agendamento eletrônico  - 30,0% 

 

 82 serviços públicos de atendimento prestados, ou 4,71% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 59,8% dos serviços. 

 

 Em 74,4% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 57,3% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 64,6% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Comprovante de endereço/residência”, “CPF” e 

“Procuração do representante legal”. 
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Realizar a inscrição no Colégio Militar de Belém 

Inscrever-se na seleção do Colégio Militar de Brasília 

Inscrever-se no concurso de admissão do Colégio Militar de Belo Horizonte 

Inscrever-se para o concurso de admissão do Colégio Militar de Curitiba 

Ingressar no Colégio Militar de Campo Grande 

Ingressar no Colégio Militar de Fortaleza 

Ingressar no Colégio Militar de Juiz de Fora 

Ingressar no Colégio Militar de Manaus 

Ingressar no Colégio Militar de Porto Alegre 

Ingressar no Colégio Militar de Recife 

Ingressar no Colégio Militar do Rio de Janeiro 

Ingressar no Colégio Militar de Salvador 

Ingressar no Colégio Militar de Santa Maria 

Ingressar na Escola de Formação de Sargentos de Carreira 

Ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército ou na Academia Militar das Agulhas - Negras 

Ingressar na Escola de Formação Complementar do Exército 

Ingressar na Escola de Saúde do Exército 

Ingressar no Instituto Militar de Engenharia 

Pesquisar os arquivos históricos do Exército 

Comando do Exército 
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*A partir desse ponto, apenas 81 serviços serão analisados, uma vez que um dos serviços considerados na 
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Visitar o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial 

Assinar publicações do Exército 

Visitar o Espaço Cultural do Exército  

Participar de simpósios e seminários culturais do Exército 

Obter informação comercial sobre material de emprego militar classificado como suprimento da classe de          

engenharia 

Obter informação sobre emprego de material de engenharia 

Obter o Título de Registro para fabricação de Produtos Controlados pelo Exército 

Revalidar o Título de Registro para fabricação de Produtos Controlados pelo Exército 

Importar e exportar Produtos Controlados pelo Exército 

Comercializar Produtos Controlados pelo Exército 

Utilizar Produtos Controlados pelo Exército 

Obter autorização para prestar serviço de transporte de Produtos Controlados pelo Exército 

Armazenar Produtos Controlados pelo Exército 

Obter autorização para serviço de detonação com explosivos 

Obter autorização para serviço de destruição de Produtos Controlados pelo Exército 

Obter o Título de Registro para instalação fabril  

Incluir novo Produto Controlado pelo Exército no Título de Registro da Empresa 

Excluir Produto Controlado pelo Exército do Título de Registro da empresa  

Mudar o endereço no Título de Registro para Fabricação de Produtos Controlados pelo Exército 

Comando do Exército 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

85 



Incluir autorização para construção ao Título de Registro 

Arrendar equipamentos móveis de bombeamento 

Cancelar o Título de Registro de Produtos Controlados pelo Exército  

Registrar pessoa jurídica para uso ou realização de atividades comerciais com Produtos Controlados pelo Exército 

Obter a Concessão de Registro de utilização de veículo blindado por Pessoa Jurídica  

Revalidar o Certificado de Registro de pessoa jurídica para uso ou realização de atividades comerciais com         

Produtos Controlados pelo Exército 

Revalidar o registro para utilização de veículo blindado por Pessoa Jurídica  

Alterar a quantidade de PCEs no Certificado de Registro 

Incluir ou excluir produtos ou atividade controladas pelo Exército do Título de Registro 

Atualizar dados cadastrais no Certificado de Registro de pessoa jurídica 

Obter autorização para uso de veículo blindado por pessoa jurídica 

Cancelar o Registro de Pessoa Jurídica  

Emitir 2ª via do Certificado de Registro junto ao Exército para empresas 

Obter Certificado de Registro para o Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador 

Obter registro de utilização de veículo blindado para Pessoa Física  

Revalidar Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador 

Revalidar o registro de uso de veículo blindado para Pessoa Física  

Incluir segundo endereço para acervo de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador  

Atualizar endereço do acervo de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador 

Comando do Exército 
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Incluir no Certificado de Registro de Pessoa Física o uso de veículo blindado 

Cancelar Certificado de Registro (CR) de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador 

Emitir 2ª via do Certificado de Registro de Pessoa Física  

Avaliar protótipo de Produto Controlado pelo Exército 

Registrar armas de fogo de Embaixadas e de Representações Diplomáticas 

Rastrear Produtos Controlados 

Registrar armas de fogo 

Obter autorização para prestar serviço de blindagem de veículos 

Emitir Guia de Tráfego para produtos controlados 

Adquirir Produtos Controlados pelo Exército na Indústria Nacional 

Adquirir Autorizações especiais para utilizar Produtos Controlados pelo Exército 

Ingressar no Exército como militar temporário da 1ª Região Militar 

Ingressar no Exército como militar temporário na 2ª Região Militar  

Ingressar no Exército como Oficial, Sargento ou Cabo especialista 

Ingressar no Exército como militar temporário da 5ª Região Militar  

Ingressar no Exército como militar temporário da 6ª Região Militar 

Ingressar no Exército como militar temporário da 7ª Região Militar 

Ingressar no Exército como militar temporário da 8ª Região Militar  

Comando do Exército 
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Regularizar situação perante ao Serviço Militar Obrigatório e ao Serviço Militar Temporário 

Ingressar no Exército como militar temporário da 11ª Região Militar 

Ingressar no Exército como militar temporário da 12ª Região Militar 

Obter o certificado comprobatório de situação militar  

Verificar a autenticidade de documento militar impresso 

Verificar Situação Militar 

  

Comando do Exército 
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Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE 

89 



 

 

 

 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Solução de autenticação digital e 

 Central de notificações (sms, push, etc)  - 100% 

 

2.  Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce) e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a)  - 60,0% 

 

 

 

 5 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,29% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas, Empresas públicas ou de economia mista e Pessoas jurídicas de direito 

privado sem fins lucrativos  são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos 

serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 40,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “CPF”, “Procuração do representante legal”.  
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Requerer aprovação de atos de concentração 

Obter aprovação para ato de concentração econômica sob o procedimento ordinário 

Celebrar Termo de Compromisso de Cessação com o Cade (TCC) 

Obter posicionamento do Tribunal Administrativo do CADE sobre questão concorrencial 

Realizar Acordo de Leniência Antitruste 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
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Departamento de Polícia Federal 
DPF 
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Departamento de Polícia Federal  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Ferramenta para agendamento eletrônico  - 38,1% 

 

2.  Solução de call-center (atendimento telefônico)  - 33,3% 

 

3.  Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce) e 

 Central de notificações (sms, push, etc) X - 28,6% 

 

 21 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,21% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 66,7% dos serviços. 

 

 Em 81,0% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 52,4% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 47,6% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Carteira de identidade de estrangeiro”, “Certificado 

de antecedentes criminais”, “Comprovante de endereço/residência”, “Comprovante de pa-

gamento” e “CPF”.   
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Cadastrar Entidades de Adoção Internacional 

Emitir Certidão de Antecedentes Criminais 

Registrar arma de fogo junto à Polícia Federal 

Transferir Propriedade de Arma de Fogo 

Obter Porte de Arma de Fogo 

Emitir Guia de Trânsito para o Transporte de Arma de Fogo 

Credenciar psicólogo para emissão de comprovante de aptidão psicológica para manuseio de armas de fogo  

Credenciar Instrutor de Armamento e Tiro 

Emitir a Credencial de Armeiro 

Emitir a Carteira Nacional de Vigilante 

Obter o Certificado de regularidade de Empresa de Segurança Privada 

Registrar Certificado de Formação de Vigilante 

Obter aprovação do Plano de Segurança Bancário 

Credenciar Instrutor para Escola de Formação de Vigilante 

Obter autorização para empresas e atividades de segurança privada 

Obter passaporte comum para Brasileiro 

Registrar-se como Estrangeiro no Brasil 

Obter visto de permanência definitiva 

Prorrogar Estada no Brasil  

Naturalizar-se Brasileiro 

 

Departamento de Polícia Federal 
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*A partir desse ponto, apenas 20 serviços serão analisados, uma vez que um dos serviços considerados na 

análise agregada não preencheu todos os requisitos utilizados neste catálogo. 
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Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
DPRF 
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Departamento de Polícia Rodoviária Federal  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Solução de autenticação digital  - 50,0% 

 

2.  Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 42,9% 

 

3.  Solução de georreferenciamento e 

 Solução de call-center (atendimento telefônico) - 7,1% 

 

 14 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,80% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 92,9% dos serviços. 

 

 Em 92,9% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 92,9% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Contrato Social” e ”CPF”. 
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Obter Nada Consta de Multas de Trânsito da PRF 

Contestar auto de infração de trânsito da Polícia Rodoviária Federal 

Obter restituição de Valores de Multas  

Obter Cópia de Decisão de recurso da Polícia Rodoviária Federal 

Identificar Condutor Infrator em multas da PRF 

Registrar Boletim de Acidente de Trânsito 

Obter boletim de acidente de trânsito 

Retificar boletim de acidente de trânsito 

Declarar acidente de trânsito 

Verificar Autenticidade de Boletim de Acidente 

Credenciar empresas de escola de cargas superdimensionadas  

Registrar furto ou roubo de veículos no Sistema Alerta do SINARF 

Visualizar Boletim de Ocorrências Policiais da PRR 

Recurso de Multa por infração de trânsito 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
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Escola Nacional de Administração Pública 
Enap 
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Escola Nacional de Administração Pública  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Avaliação eletrônica pelo (a) usuário( a) - 55,6% 

 

2.  Formulário eletrônico para requisição de serviços  - 44,4% 

 

3.  Solução de autenticação digital e  

 Central de notificações (sms, push, etc) - 33,3% 

 

 9 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,52% dos serviços públicos federais. 

 

 Órgãos da administração direta são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% 

dos serviços. 

 

 Em 88,9% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 Em 77,8% dos serviços há cobrança de alguma taxa ao usuário. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 66,7% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Comprovante de endereço/residência”, “CPF”. 
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Capacitar-se a distância na Escola Virtual de Governo  

Fazer cursos de educação continuada na ENAP 

Especializar-se na Escola Nacional de Administração Pública  

Fazer cursos no Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras da ENAP 

Participar de cursos de formação inicial para carreiras na ENAP 

Alojar-se na ENAP 

Realizar cursos de capacitação e técnicos no exterior 

Realizar oficina para elaboração de planejamento estratégico ou plano de ação  

Obter empréstimo de acervo da Biblioteca da ENAP 

Escola Nacional de Administração Pública 
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Fundação Alexandre de Gusmão 
FUNAG 
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Fundação Alexandre de Gusmão 

Comprar publicações da FUNAG 
 

Fazer download gratuito de livros sobre temas 
das relações internacionais e política externa   

brasileira  
 

Inscrever-se em atividades do Programa Anual de 
Trabalho da FUNAG 

 

 3 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,17% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 66,7% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 66,7% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 2 e 3 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: "Carteira de identidade", "Comprovante de endereço/residência" e "CPF". 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 100,00% Digital. 

 

 Página web é o principal Canal de Inteiração  com Usuários (as).   

Cidadãos e famílias 

Estrangeiros (as) 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos 

Fundações e autarquias de direito público 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 
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Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e  

Estatística 
IBGE 
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Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços  - 36,4% 

 

2. Solução de autenticação digital - 18,2% 

 

3. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a)  - 9,1% 

 

 11 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,63% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas públicas ou de economia mista são o público alvo mais frequente, atendidos 

por 90,9% dos serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, 1 interação do usuário com o órgão para concretizar um serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CPF”, “Carteira de identidade de estrangeiro”, 

“Certidões de cartório”, “CNPJ”.  

104 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 



Obter certidão de população 

Obter certidão de população para criação de municípios ou distritos 

Obter certidão de área 

Obter certidão de quitação de informações 

Incluir dados ao Sistema Geodésico Brasileiro 

Obter acesso à RBMC-IP 

Obter coordenadas referenciadas ao SIRGAS2000 

Obter dados do Banco de Dados Geodésicos 

Converter altitudes obtidas com Sistemas de Navegação Global por Satélite em altitudes ortométricas 

Transformar coordenadas entre os sistemas de referência oficiais em uso no Brasil 

MAPGEO 

  

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Fundação Osorio 
FOsorio 
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Fundação Osorio  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a)  - 77,8% 

 

2.  Ferramenta para agendamento eletrônico  - 66,7% 

 

3.  Solução de autenticação digital e 

 Central de notificações (sms, push, etc)  - 5,6% 

 

 18 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,03% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 88,9% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Número da matrícula do auno”, “Certidão de casa-

mento”, “Certidão de nascimento”, “Certidões de cartório”, “Comprovante de endereço/

residência”.  
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Obter vaga na Fundação Osorio  

Matricular-se na Fundação Osorio  

Desligar aluno da Fundação Osório  

Trancar matrícula de aluno na Fundação Osório  

Rematricular aluno na Fundação Osório  

Renovar matrícula de aluno na Fundação Osório 

Obter 2ª via de Diploma de Conclusão de Curso 

Obter 2ª via de Histórico Escolar 

Obter o Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental 

Obter Certificado de Conclusão do Ensino Médio  

Obter Declaração: Supervia 

Obter Declaração: MetrôRio 

Solicitar Declaração: RioÔnibus  

Obter declaração para estágio 

Obter Declaração Certificatória  

Obter Declaração de Comparecimento do Responsável em reunião escolar  

Obter Declaração de Isenção do D.O.U.  

Obter Declaração de Boletim Escolar 

Fundação Osorio 
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Imprensa Nacional 
IN 
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Imprensa Nacional  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Ferramenta para agendamento eletrônico - 42,9% 

 

2.  Solução de call-center (atendimento telefônico) e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 28,6% 

 

 

 7 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,40% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas, Empresas públicas ou de economia mista são o público alvo mais fre-

quente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 42,9% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Comprovante de endereço/residência”, 

“Comprovante de pagamento”, “Contrato Social”, “CPF”, “Procuração do representante le-

gal”.  
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Assinar o Diário Oficial da União 

Publicar no Diário Oficial da União 

Apresentar demandas à Imprensa Nacional 

Visitar o Museu da Imprensa Nacional 

Participar do Concurso Nacional do Museu da Imprensa 

Reservar o auditório Dom João VI 

Obter cópias do Diário Oficial da União 

Imprensa Nacional 
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
IN 

112 



 

 

 

 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

Não há 

 

 7 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,40% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 42,9% dos serviços. 

 

 Em 85,7% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 71,4% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 14,3% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CPF”, “Diploma”, “Comprovante de pagamento”.  
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Obter bolsa de pesquisa nacional 

Obter bolsa de pesquisa internacional  

Obter apoio para a realização de evento técnico-científico 

Fazer mestrado profissional em políticas públicas e desenvolvimento 

Consultar acervos das bibliotecas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

Comprar publicações do Ipea e de instituições parceiras  

Cadastrar representante de organização da sociedade civil 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
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Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 
ITI 
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Instituto Nacional de Tecnologia da Informação  

Credenciar-se na ICP-Brasil 

 

 1 serviço público de atendimento prestado, ou 0,06% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Nenhum dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 É necessária apenas 1 interação do usuário com o órgão para concretizar o serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 100,00% Digital. 

 

 E-mail é o único Canal de Inteiração  com Usuários(as).   

Cidadãos e famílias 

Estrangeiros (as) 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos 

Fundações e autarquias de direito público 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 
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Ministério da Defesa 
MD 
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Ministério da Defesa  

Alistar-se no Serviço Militar Obrigatório 
 

Obter autorização para realizar                            
aerolevantamentos 

 
Obter previsões do tempo para a região da    

Amazônia Legal 

 

 3 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,17% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 66,7% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 66,7% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em 66,7% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 O principal documento que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do ór-

gão é: “Carteira de identidade”. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 33,3% Digital, 33,3% Parcial e 33,3% In-

formativo. 

 

 Balcão é o principal Canal de Inteiração  com Usuários (as).   

Cidadãos e famílias 

Estrangeiros (as) 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos 

Fundações e autarquias de direito público 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública 
MJSP 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 70,6% 

 

2. Solução de autenticação digital - 64,7% 

 

3. Solução de call-center (atendimento telefônico) - 58,8% 

 

 17 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,98% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias  e Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 

70,6%  e 41,2% dos serviços, respectivamente.  

 

 Em 76,5% dos serviços a execução é realizada  integralmente pelo órgão. 

 

 70,6% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 35,3% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CPF” e “ Comprovante de endereço/residência”. 
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Cadastrar-se e Licenciar-se para Controle de Produtos Químicos 

Obter autorização para empresas e atividades de segurança privada 

Obter reparação moral e financeira por anistia política 

Obter visto de permanência definitiva 

Reclamar contra serviço ou produto de empresas privadas 

Naturalizar-se Brasileiro 

Obter a igualdade de direitos para cidadão português 

Emitir Certidão de Antecedentes Criminais 

Obter autorização para funcionamento de Organização Estrangeira no Brasil 

Obter aprovação do Plano de Segurança Bancário 

Qualificar entidade como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

Registrar empresa para execução de serviço de microfilmagem 

Optar pela perda de nacionalidade brasileira 

Readquirir nacionalidade brasileira 

Readquirir Direitos Políticos 

Receber assistência e proteção a testemunhas 

Consultar Documentos do Acervo do Arquivo Nacional 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 
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Ministério da Transparência, Fiscalização e  

Controladoria-Geral da União 
CGU 
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Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 

  
Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Solução de georreferenciamento, 

 Central de notificações (sms, push, etc) e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 22,2% 

 

2.  Formulário eletrônico para requisição de serviços, 

Solução de autenticação digital e 

 Solução de call-center (atendimento telefônico) - 11,1% 

 

 

 

 9 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,52% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias e as Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos 

por 66,7% dos serviços. 

 

 Em 88,9% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 77,8% dos serviços a satisfação do usuário não é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Procuração do representante legal”, “Certificado 

digital (e-CNPJ)”, “Qualquer documento de identificação válido”.  
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Registrar manifestação no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal 

Acessar à informação pública a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal 

Consultar dados no Portal da Transparência do Governo Federal 

Consultar Processo Correcional 

Obter certidão de antecedentes em processo correcional 

Obter informações do Cadastro de Expulsões da Administração Federal 

Obter informações do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Obter informações do Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Cadastrar-se no Sistema Integrado de Registro do CEIS e CNEP 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União 
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Ministério das Relações Exteriores 
MRE 

125 



  
Ministério das Relações Exteriores  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a)  - 50,0% 

 

2.  Ferramenta para agendamento eletrônico 

 Solução de call-center (atendimento telefônico) 

 Central de notificações (sms, push, etc)  - 40,0% 

 

 15 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,86% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 53,3% dos serviços. 

 

 Em 80,0% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 73,3% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 13,3% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Carteira de identidade de estrangeiro”, “Certidão de 

casamento”, “CNPJ”, “Comprovante de pagamento”, “CPF”, “Passaporte”. 
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Legalizar documento para validade em países que não são parte da Convenção da Apostila de Haia 

Obter vistos de entrada no Brasil 

Obter passaporte diplomático ou oficial 

Lavrar atos de registro civil no exterior 

Realizar atos notariais no exterior 

Fazer a Carteira de Matrícula Consular 

Obter informações especializadas sobre importação, exportação e investimentos no exterior 

Promover exportações ou captar investimentos para empresa brasileira no exterior 

Obter autorização para exportar produtos de defesa 

Obter passagem aérea de retorno ao país de origem para estudante estrangeiro 

Fazer o exame de proficiência em português na variante brasileira 

Consultar acervo do Arquivo Central do Itamaraty 

Obter bolsa-prêmio do Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco 

Consultar acervo da Biblioteca Embaixador João Guimarães Rosa 

Consultar acervo da Biblioteca do Itamaraty 

Ministério das Relações Exteriores 
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão 
MP 
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Solução de autenticação digital - 95,0% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 90,0% 

 

3. Solução de georreferenciamento - 10,0% 

 

 20 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,15% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 95,0% dos serviços. 

 

 Em 95,0% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 80,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “CPF”, “Procuração do representante legal”. 
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Consultar histórico financeiro de imóvel da União 

Revisar ou cancelar cobrança de taxas sobre imóvel da União 

Consultar e emitir DARF de parcelamento de débitos sobre imóvel da União concedido até julho de 2009 

Transferir titular de imóvel da União 

Rever área e valor de avaliação de imóvel da União 

Obter autorização de obras em imóvel da União 

Cancelar inscrição de ocupação de imóvel da União 

Regularizar dívidas de imóvel da União oriundo da RFFSA 

Obter declaração de domínio de imóvel da União 

Consultar dados cadastrais de imóvel da União 

Alterar regime ou contrato de utilização de imóvel da União 

Obter permissão de uso para eventos em imóvel da União 

Obter imóvel da União para uso da Administração Pública Federal e entidades sem fins lucrativos 

Adquirir imóvel aforado da União por remição 

Cadastrar-se para participar de processo de compras públicas pelo sistema Comprasnet 

Obter isenção de pagamento de taxas sobre imóvel da União 

Atualizar cadastro de ocupante de imóvel da União oriundo da RFFSA 

Emitir DARF para pagamento de taxas sobre imóvel da União 

Validar Certidão de Autorização para Transferência - CAT de imóvel da União 

Emitir certidões de imóveis administrados pela SPU 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

130 



CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

39 

Secretaria de Governo da Presidência da República 
Segov 
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Secretaria de Governo da Presidência da República  

Ouvidoria SPM Secretaria de Políticas para mulhe-
res 

 
 

Denunciar e buscar ajuda a vítimas de violência 
contra mulheres 

 

 2 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,11% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada de forma compartilhada entre o órgão res-

ponsável pelo serviço e outra instituição. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 50,0% Informativo e 50,0% Nenhum. 

 

 Telefônico é o principal Canal de Inteiração  com Usuários (as).   

 

Cidadãos e famílias 

Estrangeiros (as) 

Outros 
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Superintendência de Patrimônio da União 
SPU 
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Superintendência de Patrimônio Da União  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Solução de autenticação digital - 100% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 83,3% 

 

 

 6 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,34% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias, Empresas privadas e Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lu-

crativos são o público alvo mais frequente, atendidos por 66,7% dos serviços. 

 

 Em 83,3% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Carteira de identidade de estrangeiro”, “Carteira de 

trabalho”, “CNPJ”, “CPF”. 
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Impugnar traçado de demarcação da Secretaria do Patrimônio da União - SPU 

Compensar Créditos de Receita Patrimonial 

Obter a gestão municipal de praias urbanas 

Obter informações financeiras de imóvel da União oriundo da RFFSA 

Remeter plantas e valores de imóveis da União (exclusivo para Municípios) 

Consultar e emitir DARF de parcelamento de débitos sobre imóvel da União concedido a partir de                            

1º de agosto de 2017 

Superintendência de Patrimônio da União 
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Agência Espacial Brasileira 
AEB 
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Agência Espacial Brasileira  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviço - 37,5% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 12,5% 

 

 

 

 8 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,46% dos serviços públicos federais. 

 

 Fundações e autarquias de direito público e os Órgãos da administração direta são o pú-

blico alvo mais frequente, atendidos por 75,0% dos serviços. 

 

 Em 62,5% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 75,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 12,5% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Ofícios de solicitação e com a manifestação da AEB”, “Registro no CREA” e 

“Requerimentos”.  
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Requerer registro de objetos espaciais brasileiros 

Obter a participação da Agência Espacial Brasileira em eventos relacionados ao setor espacial 

Obter análise de técnica de proposições legislativas 

Obter licença para atividades espaciais de lançamento 

Obter autorização para lançamento de objetos ao espaço 

Solicitar realização de experimentos científicos e desenvolvimento tecnológico - Microgravidade 

Dar início a negociação para acordos e projetos internacionais na área espacial 

Obter organização ou apoio de eventos internacionais na área espacial 

Agência Espacial Brasileira 
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Agência Nacional de Aviação Civil 
ANAC 
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Agência Nacional de Aviação Civil  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 39,1% 

 

2. Solução de autenticação digital - 29,0% 

 

3. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 36,2% 

 

 70 serviços públicos de atendimento prestados, ou 4,02% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas Privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 80,0% dos serviços. 

 

 Em 87,1% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 61,4% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 31,4% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Comprovante de pagamento”, “Contrato Soci-

al”, “CPF” e “CANAC”.  
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Obter Certificado de Aeronavegabilidade Especial para Aeronave Leve Esportiva 

Obter Certificado de Tipo 

Validar projeto aeronáutico certificado no exterior 

Validar produto nacional no Exterior 

Obter Certificado Suplementar de Tipo 

Obter Aprovação de Grande Modificação desenvolvida pelo detentor do Certificado de Tipo 

Obter Certificado Suplementar de Tipo Nacional 

Obter validação de grande modificação ao projeto de tipo estrangeiro 

Obter Certificado de Autorização de Voo Experimental 

Emendar Certificado Suplementar de Tipo 

Obter validação de nível de segurança de produto aeronáutico 

Obter Reconhecimento de Nível Equivalente de Segurança 

Adquirir o Certificado de Produto Aeronáutico Aprovado 

Obter aprovação de Embalagem para Transporte Aéreo de Artigos Perigosos 

Obter Certificado de Organização de Produção e Registro de limitação de produção 

Obter Autorização Prévia para Construção Inicial e/ou Modificação de Características de Aeródromos 

Cadastrar Aeródromo 

Solicitar aprovação do Plano Diretor de um Aeródromo 

Obter autorização para Programa de Segurança Aeroportuária 

Obter aprovação para Programa de Segurança do Operador Aéreo 

Desinterditar aeródromo excluído das Publicações Aeronáuticas 

Agência Nacional de Aviação Civil 

142 
*A partir desse ponto, apenas 69 serviços serão analisados, uma vez que um dos serviços considerados na 

análise agregada não preencheu todos os requisitos utilizados neste catálogo. 
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Obter Informação ao Aeronavegante 

Obter designação para serviço de transporte aéreo regular internacional 

Parcelar multas em dívida corrente 

Obter restituição de Taxa de Fiscalização da Aviação Civil 

Obter certificação médica para pilotos, comissários e despachantes operacionais de vôo 

Obter Certificado de Credenciamento e Homologação de Entidade de Ensino 

Obter autorização de Funcionamento de Escola de Aviação Civil 

Obter certificação de Centro de Treinamento 

Credenciar Centro de Instrução em AVSEC 

Obter Certificado de Proficiência Linguística 

Fazer Exame Teórico para Mecânico de manutenção aeronáutica 

Fazer Exame Teórico para Mecânico de Vôo 

Obter autorização para trabalhar como Comissário de Voo 

Obter autorização para trabalhar como Despachante Operacional de Voo 

Obter autorização para realizar aulas práticas de Piloto Comercial de Helicóptero 

Realizar exame teórico para Piloto de Balão Livre e Planador 

Obter autorização para trabalhar como Piloto de Linha Aérea de Avião 

Obter Licença para exercer a atividade de Piloto Privado de Avião 

Obter Licença para exercer a atividade de Piloto Privado de Helicóptero 

Obter Licença para exercer a atividade de Piloto de Linha Aérea de Helicóptero 

Obter autorização excepcional para execução de serviços específicos em artigos aéreos 

Agência Nacional de Aviação Civil 
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Credenciar Profissional em Aeronavegabilidade 

Credenciar Profissional de Fabricação 

Credenciar Profissional em Projeto 

Matricular aeronave 

Obter Certidão de Propriedade e Ônus Reais 

Obter Certificado de Aeronavegabilidade 

Obter Certificado de Marca Experimental 

Requerer novo certificado de matrícula (transferência de operação ou operação) 

Obter mudança de categoria de registro de aeronave 

Transferir propriedade de aeronave ou motor de Pessoa Física para Pessoa Física 

Transferir propriedade de aeronave para pessoa jurídica 

Obter vistoria técnica de aeronave 

Obter Certificação de Organização de Manutenção de Produto Aeronáutico 

Realizar Emenda a Certificado de Organização de Manutenção de Produto Aeronáutico ou às suas Especificações 

Operativas 

Obter Parecer Técnico de Engenharia Aeronáutica 

Obter autorização para Eventos Aéreos 

Obter autorização para transporte de carga total ou parcialmente fora da fuselagem de aeronave 

Obter autorização especial de Voo 

Obter anuência ou autorização para constituir empresa para exploração de serviços aéreos públicos 

Agência Nacional de Aviação Civil 
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Obter autorização de voos regulares 

Obter autorização para vôos não regulares 

Obter alocação de frequências internacionais 

Obter designador de 3 Letras e Telefonia da Organização de Aviação Civil Internacional 

Certificado de Autorização de Voo Experimental - CAVE 

Certificado de Tipo - CT 

CAVE - Certificado de Autorização de Voo Experimental 

Reserva de marcas de nacionalidade e matrícula de aeronaves 

 

Agência Nacional de Aviação Civil 

145 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 



CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

43 

Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL 
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Agência Nacional de Energia Elétrica  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 66,7% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 8,3% 

 

3. Solução de autenticação digital, Solução de georreferenciamento (Ex.: para localização de 

postos de atendimento), Central de notificações (sms, push, etc)  - 4,2% 

 

 24 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,38% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas e Empresas públicas ou de economia mista são o público alvo mais fre-

quente, atendidos por 95,8% dos serviços. 

 

 Em 66,7% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Procuração do representante legal”, “Informações da empresa e usina”, 

“Requerimento”.  
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Exercer o direito do contraditório e ampla defesa nos processos pautados em reunião de diretoria 

Obter declaração de utilidade pública 

Enquadrar-se no Regime de Incentivo para Desenvolvimento da Infraestrutura 

Obter homologação de contratos de compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica e 

telecomunicações 

Obter aprovação do Projeto Básico das instalações de transmissão concedidas 

Obter autorização para ampliação de instalações de transmissão no sistema isolado 

Obter autorização para estudos geológicos e topográficos 

Obter autorização para atendimento a título precário de consumidores de energia elétrica 

Obter autorização para reforços e melhorias da transmissão 

Alterar cronogramas e datas de término de obras 

Adequar contratos de concessão e permissão 

Regularizar rede particular de energia elétrica 

Obter reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão 

Transferir controle societário como alternativa à extinção da outorga 

Atender as demandas dos órgãos de controle interno e externos e da procuradoria 

Alterar Plano de Universalização do Serviço Público de Energia Elétrica 

Homologar relatório de instalação de padrões de entrada ou kits de instalação interna 

Obter aprovação de relatório mensal de Tarifa Social de Energia Elétrica 

Agência Nacional de Energia Elétrica 
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Alterar tempo de faturamento da iluminação pública 

Obter liberação para entrada em operação em teste e operação comercial 

Recorrer contra Auto de Infração 

Obter Certificados de Comprovação de Situação junto à ANEEL 

Expurgar indisponibilidade de usinas de geração de energia elétrica 

Obter autorização para projetos de rogação à CCC 

Agência Nacional de Energia Elétrica 
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Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e  

Biocombustíveis 
ANP 

150 



 

 

 

 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 95,5% 

 

2. Ferramenta para agendamento eletrônico - 26,1% 

 

3. Solução de autenticação digital– 19,3% 

 

 88 serviços públicos de atendimento prestados, ou 5,06% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas  são o público alvo mais frequente, atendidos por 97,7% dos serviços. 

 

 Em 95,5% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 96,6% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, 1 interação do usuário com o órgão para concretizar um serviço. 

 

 Em apenas 1,1% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CNPJ”, “Contrato Social”, “Procuração do representante legal”, “Registro da 

Junta Comercial”. 
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Obter autorização para o uso de combustíveis não especificados 

Obter Autorização para Atividade de Coleta de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado 

Obter autorização para o transporte de etanol anidro sem corante 

Cadastrar fornecedor de marcador de solventes 

Credenciar firma inspetora 

Obter autorização para a atividade de refino de petróleo 

Obter autorização para a atividade de processamento de gás natural 

Obter autorização para a atividade de produção de etanol combustível 

Obter autorização para a atividade de produção de biodiesel 

Obter autorização para a atividade de produção de solventes 

Obter autorização para a atividade de formulação de combustíveis 

Obter autorização para a atividade de produção de combustível líquido por meio de processo alternativo 

Obter autorização para a atividade de produção de combustíveis em centrais de matérias-primas petroquímicas 

Obter cadastramento para a atividade de produção de biocombustíveis para fins de pesquisa 

Obter Autorização de Comercialização de Gás Natural 

Obter autorização para unidades de compressão de gás natural 

Transferir titularidade da unidade de compressão 

Obter autorização para Central de Distribuição de Gás Natural Liquefeito 

Obter autorização para Terminal 

Transferir titularidade de autorização para operação de Terminal 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
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*A partir desse ponto, apenas 87 serviços serão analisados, uma vez que um dos serviços considerados na 

análise agregada não preencheu todos os requisitos utilizados neste catálogo. 



Obter Autorização para Unidade de Regaseficação ou Liquefação 

Transferir a titularidade da autorização para operação de Unidade de Liquefação ou de Regaseificação 

Obter Autorização de Construção e Operação de Oleodutos e Gasodutos 

Transferir titularidade de autorização para operação de gasoduto ou oleoduto 

Obter autorização para transporte aquaviário a granel de produtos regulados 

Transferir titularidade de autorização de transporte aquaviário a granel de produtos regulados 

Obter a Declaração de Utilidade Pública de área para implantação do gasoduto 

Cadastrar Agente Regulado que realiza transporte e transfererência de produtos 

Obter aprovação da Documentação de Segurança Operacional das unidades marítimas de perfuração e produção 

de petróleo e gás 

Obter a aprovação da Documentação de Segurança Operacional de instalações terrestres de produção, armazena-

mento e transferência de petróleo e gás 

Obter autorização para atividade de Organismo de Certificação de Conteúdo Local 

Obter Anuência para Importação e Exportação de Petróleo e Derivados 

Obter Autorização para Atividade de Distribuição de Asfalto 

Obter Autorização para Atividade de Distribuição de Combustíveis Líquidos 

Obter autorização para Atividade de Distribuição de Combustível de Aviação 

Obter Autorização para Atividade de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo 

Obter Autorização para Atividade de Distribuição de Solventes 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
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Obter autorização para Atividade de Exportador de Petróleo e de Gás Natural, de seus Derivados e de                  

Biocombustíveis 

Obter Autorização para Atividade de Importador de Petróleo e de Gás Natural, de seus Derivados e de                 

Biocombustíveis 

Obter autorização para Atividade de Produtor de Óleo Lubrificante Acabado 

Obter Autorização para Atividade de Rerrefino de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado 

Obter autorização para Atividade de Transportador-Revendedor-Retalhista 

Obter Autorização de Atividade de Transportador-Revendedor-Retalhista de Navegação Interior 

Obter autorização para Operação de Ponto de Abastecimento 

Obter autorização para Revenda de Gás Liquefeito de Petróleo 

Obter autorização para Revenda Varejista de Combustíveis de Aviação 

Obter autorização para Revenda Varejista de Combustível Automotivo 

Obter autorização para Revenda Varejista de Gás Natural Veicular 

Cadastrar Fornecedor de Etanol Combustível 

Obter Autorização para Construção e Operação de Instalação de Armazenamento de Combustíveis e Outros       

Derivados 

 

 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
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Homologar Contrato de Aquisição de GLP 

Obter homologação de Contrato de aquisição de combustíveis 

Homologar Extratos de Contrato de Etanol Anidro firmados entre o distribuidor e o fornecedor 

Obter homologação de pedido de aquisição de gasolina, diesel e Óleo Combustível em Turbinas Geradoras de 

Energia Elétrica 

Homologar Contratos de Fornecimento de Asfaltos 

Obter a aprovação do Plano de Desenvolvimento de Campos de Grande Produção 

Obter aprovação do Plano de Desenvolvimento de Campos de Pequena Produção 

Obter autorização para a realização de atividades prévias à aprovação do Plano de Desenvolvimento 

Obter aprovação do Programa Anual da Produção para os campos de petróleo e gás natural 

Obter aprovação do Programa Anual de Trabalho e Orçamento para os campos de petróleo e gás natural 

Obter aprovação dos Programas de Desativação de Instalações na Fase de Produção 

Obter autorização para o envio de amostras de rochas para o exterior e a amostragem fora do padrão 

Obter autorização para o abandono de poços exploratórios 

Obter permissão para a construção e operação de dutos de escoamento ou transferência de petróleo e gás natural 

Obter aprovação para a interrupção temporária da produção em campos de pequena produção 

Obter autorização para o início ou retomada da produção de poços em Campos de Pequena Produção 

Obter aprovação de Compromissos de Individualização da Produção 

Obter autorização para a explotação de capa de gás livre associado 

Obter autorização ou convalidação da queima de gás natural até o limite total de 100 Mm³/dia 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
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Obter autorização para realocações das queimas extraordinárias de gás natural 

Obter autorização para o aumento do volume de queima extraordinária de gás natural aprovado 

Obter autorização para a antecipação ou postergação de compromissos assumidos nos Planos de                          

Desenvolvimento 

Obter autorização para a construção e operação de dutos de escoamento ou transferência de Petróleo e Gás     

Natural 

Obter aprovação do Relatório de Desativação de Instalações na Fase de Produção 

Obter aprovação do Boletim Mensal de Produção 

Obter aprovação do Boletim Anual de Reserva 

Obter aprovação do Acordo de Individualização da Produção 

Obter aprovação de Anexação 

Obter enquadramento de beneficiário para fins de participações governamentais do petróleo e gás natural 

Obter autorização para uso de sistema de medição da produção de petróleo e gás natural 

Obter amostras de rochas e fluidos 

Obter autorização para aquisição de dados de Exploração e Produção 

Obter informações e dados técnicos 

Obter aprovação do Plano de Avaliação de Descoberta com extensão da fase de exploração 

Obter aprovação do programa de desativação de instalações relativas à Fase de Exploração 

Obter aprovação do Relatório de Devolução de Áreas Exploratórias 

Obter devolução de garantia financeira de Contrato de Concessão na Fase de Exploração 
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Agência Nacional de Telecomunicações 
Anatel 
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Agência Nacional de Telecomunicações  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce) - 85,7% 

 

2. Solução de autenticação digital - 14,3% 

 

3. Formulário eletrônico para requisição de serviços -  7,1% 

 

 14 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,80% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas  são o público alvo mais frequente, atendidos por 85,7% dos serviços. 

 

 Em 92,9% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 100% dos serviços há cobrança de alguma taxa ao usuário. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 7,1% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CNPJ”, “Comprovante de pagamento”, “Contrato Social”, “Certidões da Receita 

Federal”. 
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Homologar produtos de telecomunicações 

Obter Serviço Rádio do Cidadão 

Obter autorização para serviço de radioamador 

Obter Serviço Especial Para Fins Científicos e Experimentais 

Obter Serviço Limitado Privado 

Obter Serviço Limitado Especializado 

Obter Serviço Limitado Móvel Aeronáutico ou Marítimo 

Obter Serviço Móvel Pessoal 

Obter Serviço Telefônico Fixo Comutado 

Obter autorização para prestar serviço de acesso à internet fixa 

Prestar serviço de TV por Assinatura 

Prestar serviço de telefonia móvel via satélite 

Obter Autorização para Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos 

Obter Autorização de Uso Temporário de Radiofrequências 

Agência Nacional de Telecomunicações 
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Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
ANTAQ 
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Agência Nacional de Transportes Aquaviários  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Solução de autenticação digital - 45,0% 

 

2. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 30,0% 

 

3. Central de notificações (sms, push, etc) - 25,0% 

 

 20 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,15% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 95,0% dos serviços. 

 

 Em 55,5% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 É necessária, em média, 1 interação do usuário com o órgão para concretizar um serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Procuração do representante legal”, “CNPJ” e “Registro da Junta Comercial”. 
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Obter autorização para Construção, Exploração e Ampliação de Terminal de Uso Privado 

Obter autorização para Construção, Exploração e Ampliação de Estação de Transbordo de Carga 

Obter autorização para Construção, Exploração e Ampliação de Instalação Portuária de Turismo 

Registrar instalações portuárias temporárias exclusivamente para apoio de obras de infraestrutura 

Transferir titularidade das instalações portuárias privadas localizadas fora da área dos portos organizados 

Aumentar Capacidade de Movimentação ou de Armazenagem das instalações portuárias privadas localizadas fora 

da área porto organizado 

Obter autorização para Alteração do Tipo de Carga Movimentada em Instalação Portuária privada localizada fora 

da área do porto organizado 

Obter autorização para ampliação da área da instalação portuária privada localizada fora da área porto organizado 

Incluir-se no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura por investimentos no âmbito 

terminais de uso privado 

Incluir-se no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura por investimentos no âmbito 

de portos organizados 

Obter autorização para Transporte na Navegação Marítima e de Apoio, Cabotagem e Longo Curso 

Obter autorização e Registro para Afretamento de Embarcação Estrangeira 

Obter  autorização para uso de embarcação estrangeira em transporte privativo de embarcações brasileiras 

Obter autorização para Transporte Misto de Passageiros na Navegação Interior de Percurso Longitudinal             

Interestadual e Internacional 
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Obter autorização para Transporte de Cargas na Navegação Interior de Percurso Longitudinal Interestadual e     

Internacional 

Obter autorização para Transporte de Passageiros, Veículos e Cargas na Navegação Interior de Travessia 

Obter autorização de Afretamento de Embarcação para Operar na Navegação Interior 

Obter autorização para revisão e reajuste das tarifas portuárias 

Obter autorização para a incorporação ou desincorporação de bens do acervo patrimonial dos portos públicos 

Obter autorização para transferência de titularidade e controle societário das instalações portuárias em portos 

públicos 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
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Agência Nacional de Transportes Terrestres 
ANTT 
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Agência Nacional de Transportes Terrestres  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Solução de autenticação digital - 56,3% 

 

2. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 43,8% 

 

3. Solução de call-center (atendimento telefônico) - 37,5% 

 

 16 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,92% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas Privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 75,0% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 75,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 18,8% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Contrato Social” e “CPF”. 
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Solicitar parcelamento de débitos juntos à ANTT não inscritos em Divida Ativa da União 

Obter autorização para prestar serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de             

passageiros 

Solicitar Termo de Autorização do Serviço realizado em regime de Fretamento 

Obter licença de viagem em regime de fretamento eventual 

Obter licença de viagem em regime excepcional 

Requerer licença de viagem em regime de fretamento contínuo 

Prestar serviço regular de transporte ferroviário de passageiros em áreas de jurisdição federal 

Solicitar autorização para prestação não regular e eventual de serviços de transporte ferroviário de   passageiros 

com finalidade turística 

Obter autorização para prestação de serviço de transporte ferroviário, de caráter não regular e  eventual, com  

finalidade comemorativa 

Obter delegação de serviço de transportes semiurbanos a Consócio Público 

Obter Licença Originária para transporte rodoviário internacional de cargas 

Obter Licença Complementar para transporte rodoviário internacional de passageiros 

Solicitar reativação de registro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 

Solicitar exclusão do encargo de Responsável Técnico no RNTRC 

Obter autorização de viagem de caráter ocasional 

Solicitar autorização de trânsito por terceiro país 

Agência Nacional de Transportes Terrestres 
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Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
CBPF 
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Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas  

 

 2 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,11% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 É necessária apenas 1 interação do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: “Carteira de identidade” e “Certificado de conclusão de curso”. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 100,00% Informativo. 

 

 Balcão é o único Canal de Inteiração  com Usuários (as).   

Cidadãos e famílias 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 

Solicitar Empréstimo ou Consultar livros na biblio-

teca do CBPF 

Usa laboratórios avançados de física 
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Centro de Tecnologia Mineral 
CETEM 
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Centro de Tecnologia Mineral  

Obter auxílio técnico especializado na área       
mineral 

 
Obter auxílio técnico especializado em rochas 

ornamentais e minerais industriais  
 

Agendar visita ao Centro de Tecnologia Mineral 

 

 3 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,17% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Em 66,7%  dos serviços há realização de cobranças de taxas aos usuário.  

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em 66,7% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: “Crachá de identificação no caso da visita técnica”. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 66,7% Parcial. 

 

 Balcão e Correios são os principais Canais de Inteiração  com Usuários (as).   

Cidadãos e famílias 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Fundações e autarquias de direito público 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 
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Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste 
CETENE 
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Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste  

Agendar visita técnica aos laboratórios do Centro 
de Tecnologias Estratégicas do Nordeste 

 
Solicitar alocação de recursos computacionais do 

Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste 

 

 2 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,11% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 3 e 4 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 50,00% Parcial e 50,00% Digital. 

 

 E-mail é o único Canal de Interação  com Usuários (as).   

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 
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Comissão Nacional de Energia Nuclear 
CNEN 
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Comissão Nacional de Energia Nuclear  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 65,0% 

 

2. Ferramenta para agendamento eletrônico - 50,8% 

 

3. Central de notificaçãoes (SMS, push, etc - 19,2% 

 

 120 serviços públicos de atendimento prestados, ou 6,90% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas públicas ou de economia mista são o público alvo mais frequente, atendidos 

por 84,2% dos serviços. 

 

 Em 96,7% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 Em 90,8% dos serviços há cobrança de alguma taxa aos usuários. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 16,7% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CNPJ”, “Requerimentos específicos”, “Questionários Técnicos” e “Autorizações 

do CNEN”.  
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Descartar rejeitos e fontes radioativas em desuso no Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste 

Obter radiofármaco FDG-18 no Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste 

Obter as concentrações de materiais radioativos em água e matrizes ambientais  

Obter estimativa de dose absorvida em indivíduos expostos à radiação ionizante 

Obter textos técnicos científicos do campo da engenharia nuclear ou áreas correlatas 

Descartar Rejeitos e Fontes radioativas no Instituto de Engenharia Nuclear 

Obter os radiofármacos Iodeto de sódio (NaI) e meta-iodobenzilguanidina (MIBG) no Instituto de Engenharia     

Nuclear 

Obter o radiofármaco Fluordeoxiglicose (FDG) no Instituto de Engenharia Nuclear 

Saber contaminação e níveis de exposição em instalações radiativas 

Realizar teste de ocorrência de contaminação radioativa através de amostras por esfregaços 

Descartar Rejeitos e Fontes radioativas no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

Obter fontes radioativas de Cobalto-60 

Obter radiofármacos Radioglic® e Radionaf® no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear  

Irradiar com raios gamas pedras semipreciosas, produtos médico-hospitalares e de outros materiais 

Monitorar trabalhadores expostos a radiações ionizantes via Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear 

Calibrar monitores de radiação no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

Obter determinação de radioisótopos naturais ou artificiais em amostras diversas  

Obter medida da exposição ao Radônio 

Obter análises minerais e caracterização de minérios 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Determinar propriedades térmicas de materiais sólidos 

Realizar testes e ensaios mecânicos para caracterização de materiais 

Obter desenvolvimento de processos de concentração de minérios 

Obter desenvolvimento de processos de separação e purificação de metais por métodos hidrometalúrgicos 

Descartar Rejeitos e Fontes radioativas para recebimento e armazenamento pelo Instituto de Pesquisas            

Energéticas e Nucleares 

Obter Radiofármacos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

Obter Fontes Radioativas 

Obter materiais para medição de taxa de exposição a radiações ionizantes 

Obter serviços de irradiação 

Monitorar trabalhadores expostos a radiações ionizantes via Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

Calibrar instrumentos medidores de radiação no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

Obter Análises e Determinações 

Obter aprovação de local de instalação radiativa 

Obter autorização para construção ou modificação de instalação radiativa 

Obter autorização para comissionamento de instalação radiativa  

Obter autorização para operação de instalação radiativa 

Obter autorização para retirada de operação de instalação radiativa 

Obter Certidão de Qualificação de Supervisor de Proteção Radiológica em Instalação Radiativa 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Obter registro de Profissional de Nivel Superior Habilitados para o preparo, uso e manuseio de Fontes Radioativas  

Adquirir radioisótopos ou equipamentos geradores de radiação ionizante em território nacional 

Obter anuência para exportar radioisótopos ou equipamentos geradores de radiação ionizante 

Obter anuência para importar radioisótopos ou equipamentos geradores de radiação ionizante  

Obter aprovação para transferência de radioisótopos e/ou equipamentos geradores de radiação ionizante 

Obter Isenção de Requisitos de Proteção Radiológica de equipamentos geradores de radiação ionizante ou fontes 

radioativas  

Obter histórico de exposição à radiação ionizante 

Monitorar trabalhadores expostos a radiações ionizantes via Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

Calibrar instrumentos de medição de radiação no Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

Obter concentração de radionuclídeos em amostras 

Obter capacitação no país na área de radioproteção e dosimetria  

Obter autorização para prática do comércio mineral 

Obter aprovação do local onde a instalação nuclear de potência será construída 

Obter a Licença de Construção de Instalação Nuclear de Potência 

Obter autorização para utilização de material nuclear em instalação nuclear de potência 

Obter autorização para operação Inicial de instalação nuclear de potência 

Obter autorização para operação permanente de instalação nuclear de potência 

Obter ou renovar licença de Operador ou Operador Sênior de Reator de instalação nuclear de potência 

Obter aprovação de local para instalação nuclear de pesquisa 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

177 



Obter Licença de Construção de Instalação Nuclear de Pesquisa 

Obter autorização para utilização de material nuclear em instalação nuclear de pesquisa  

Obter autorização para operação Inicial de instalação nuclear de pesquisa  

Obter autorização para operação permanente de instalação nuclear de pesquisa 

Obter Licença de Operador ou Operador Sênior de reator de instalação nuclear de pesquisa  

Obter a aprovação de local para instalações de mineração de Urânio ou Tório  

Obter a licença de construção para instalações de mineração de Urânio ou Tório 

Obter autorização de operação inicial para instalações de mineração de Urânio ou Tório 

Obter autorizaçãode operação permanente para instalações de mineração de Urânio ou Tório 

Renovar autorização de operação para instalações de mineração de Urânio ou Tório 

Ser qualificado como supervisor em radioproteção para mineração de Urânio ou Tório 

Obter a aprovação de local para instalações de beneficiamento 

Obter autorização para uso de material nuclear para instalações de beneficiamento de urânio 

Obter autorização de operação inicial para instalações de beneficiamento  

Obter autorização para operação permanente de instalações de beneficiamento 

Renovar autorização de operação para instalações de beneficiamento de Urânio ou Tório 

Ser qualificado como supervisor em radioproteção para beneficiamento de Urânio ou Tório 

Obter a aprovação de local para instalação de conversão 

Obter licença de construção para instalação de conversão 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Obter autorização para utilização de material nuclear em instalações de conversão 

Obter autorização de operação inicial para instalação de conversão  

Obter autorização para operação permanente de instalação de conversão 

Renovar autorização de operação para instalação de conversão 

Ser qualificado como supervisor em radioproteção para conversão 

Obter aprovação de local para instalação de enriquecimento  

Obter licença de construção para instalação de enriquecimento 

Obter autorização para utilização de material nuclear em instalações de enriquecimento 

Obter autorização de operação inicial para instalação de enriquecimento 

Obter autorização de operação permanente para instalação de enriquecimento 

Renovar autorização de operação para instalação de enriquecimento 

Ser qualificado como supervisor em radioproteção para enriquecimento 

Obter a aprovação de local para instalação de reconversão 

Obter licença de construção para instalação de reconversão 

Obter autorização para utilização de material nuclear em instalações de reconversão 

Obter autorização de operação inicial para instalação de reconversão 

Obter autorização de operação permanente para instalação de reconversão 

Renovar autorização de operação para instalação de reconversão 

Ser qualificado como supervisor em radioproteção para reconversão 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Obter aprovação de local para instalação de fabricação de elemento combustível 

Obter licença de construção para fabricação do elemento combustível 

Obter autorização para uso de material nuclear em instalações de fabricação de combustível 

Obter autorização de operação inicial para instalação de fabricação do elemento combustível 

Obter autorização de operação permanente para instalação de fabricação do elemento combustível 

Renovar autorização de operação para instalação de fabricação do elemento combustível  

Ser qualificado como supervisor em radioproteção para fabricação de elemento combustível 

Obter aprovação de local para instalação de reprocessamento 

Obter licença de construção para instalação de reprocessamento  

Obter autorização para utilização de material nuclear em instalações de reprocessamento 

Obter autorização de operação inicial para instalação de reprocessamento 

Obter autorização de operação permanente para instalação de reprocessamento 

Renovar autorização de operação para instalação de reprocessamento 

Obter aprovação de local para instalações de armazenamento de material nuclear 

Obter Licença de construção para instalações de armazenamento de material nuclear  

Obter autorização para utilização de material nuclear em instalações de armazenamento 

Obter autorização de operação inicial para instalações de armazenamento de material nuclear 

Obter autorização de operação permanente para instalações de armazenamento de material nuclear 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Renovar ou transferir licença de instalação para armazenamento de material nuclear 

Ser qualificado como supervisor em radioproteção de instalação para armazenamento de material nuclear 

Obter parecer técnico sobre relatório final de pesquisa mineral 

Obter licença para instalações de beneficiamento 

Obter parecer técnico sobre enquadramento no regime de monopólio 

Solicitar cadastramento para a prática de comércio mineral 

 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico 
CNPq 

182 



 

 

 

 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços - 45,5% 

 

2. Solução de call-center (atendimento telefônico) - 27,3% 

 

3.  Solução de autenticação digital e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) X - 18,2% 

 

 

 11 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,63% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 90,9% dos serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 18,2% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CPF”, “CNPJ”, “Carteira de identidade” e “Nº do Processo”.  
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Cadastrar-se no Currículo Lattes 

Cadastrar Grupos de Pesquisa na Plataforma Lattes 

Cadastrar organização no Diretório de Instituições 

Obter acesso ao extrator da Plataforma Lattes 

Obter bolsas para formação de recursos humanos 

Obter apoio financeiro a ações de divulgação científica e tecnológica  

Receber isenção de taxas de importação para bens destinados à pesquisa Científica e Tecnológica 

Obter anuência de importação pelo CNPq 

Importar bens cuja finalidade seja pesquisa científica  

Pagar taxas e débitos junto ao CNPq 

 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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*A partir desse ponto, apenas 10 serviços serão analisados, uma vez que um dos serviços considerados na 

análise agregada não preencheu todos os requisitos utilizados neste catálogo. 
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Departamento Nacional de Produção Mineral 
DNPM 

185 



 

 

 

 

Departamento Nacional de Produção Mineral  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 84,2% 

 

2. Solução de autenticação digital - 43,9% 

 

3. Solução de georreferenciamento - 35,1% 

 

 57 serviços públicos de atendimento prestados, ou 3,28% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 89,3% dos serviços. 

 

 Em 89,3% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 46,4% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 43,9% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Ata de fundação”, “CNPJ”, “Comprovante de endere-

ço/residência”, “Comprovante de pagamento”, “Contrato Social” e “Procuração do repre-

sentante legal”. 
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Obter Autorização de Pesquisa Mineral 

Requerer Permissão de Lavra Garimpeira 

Obter Licenciamento Mineral 

Obter Registro de Extração Mineral  

Requerer Permissão para Reconhecimento Geológico 

Obter Concessão de Lavra Mineral 

Requerer Habilitação - Disponibilidade de área para Pesquisa Mineral 

Obter habilitação para áreas desoneradas colocadas em disponibilidade para Lavra Mineral  

Obter Habilitação - Disponibilidade para Permissão de Lavra Garimpeira 

Transferir Titularidade de Alvará de Pesquisa 

Obter cessão total de área em fase de requerimento de Lavra Mineral 

Requerer Cessão Total de área de Concessão de Lavra Mineral 

Obter Cessão Total de área de Licenciamento Mineral 

Obter Cessão Total de área de Permissão de Lavra Garimpeira 

Obter Cessão Parcial de área de Alvará de Pesquisa Mineral  

Obter Cessão Parcial de área em fase de Requerimento de Lavra 

Requerer Cessão Parcial de área de Concessão de Lavra Mineral 

Obter Cessão Parcial de área de Licenciamento Mineral 

Obter Cessão Parcial de área de Permissão de Lavra Garimpeira 

Reunir concessões de lavrar de mesma substância mineral em uma só 

Departamento Nacional de Produção Mineral 
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Requerer Englobamento de Áreas em regime de mineração 

Obter Arrendamento Parcial 

Arrendar Concessão de Lavra 

Requerer Redução de Área 

Desmembrar Limite da Jazida em Profundidade 

Mudar regime para Alvará de Pesquisa Mineral 

Mudar regime para Licenciamento Mineral 

Mudar regime para Permissão de Lavra Garimpeira 

Obter autorização para obras civis e de apoio para trabalhos de pesquisa e lavra 

Bloquear Atividades Minerárias 

Transferir Direitos Minerários em Face de Incorporação 

Averbar Transferência de Direitos Minerários em Face de Fusão 

Averbar Transferência de Direitos Minerários em Face de Cisão 

Averbar Transferência de Direitos Minerários em Face de Falência 

Averbar Transferência de Direitos Minerários em Face de Sucessão Causa Mortis 

Requerer a renúncia do título minerário de lavra  

Prorrogar início dos trabalhos de lavra  

Obter suspensão temporária dos trabalhos de lavra  

Aditar nova substância ao título minerário de lavra 

Modificar o Plano de Aproveitamento Econômico 

Departamento Nacional de Produção Mineral 
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Reavaliar reservas de títulos minerários de lavra 

Prorrogar Alvará de Pesquisa 

Obter manifestação acerca do Relatório Final de Pesquisa 

Obter permissão para realizar extração excepcional antes da Portaria de Lavra 

Incluir nova substância ao título minerário de pesquisa 

Obter autorização para coleta e transporte de fósseis 

Comunicar a extração de fósseis 

Obter anuência para exportação de fósseis 

Obter cessão de uso de espécimes fósseis  

Obter permissão de uso de espécimes fósseis 

Obter classificação de água mineral  

Obter aprovação de rótulo de água mineral  

Ser autorizado a importar água mineral  

Obter o Certificado do Processo Kimberley 

Cadastrar produtores e comerciantes de diamantes brutos 

Cadastrar barragem de mineração 

Obter classificação de Barragem de Mineração 

Departamento Nacional de Produção Mineral 
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Instituto Nacional da Mata Atlântica 
INMA 

190 



 

 

 

 

Instituto Nacional da Mata Atlântica  

Usar auditório do Museu de Biologia Prof. Mello 
Leitão 

 

 1 serviço público de atendimento prestado, ou 0,06% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Nenhum dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 É necessária apenas 1 interação do usuário com o órgão para concretizar o serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 100,00% Parcial. 

 

 Telefônico, E-mail e Correios são os principais Canais de Inteiração  com Usuários (as).   

Cidadãos e famílias 

Estrangeiros (as) 

Empresas públicas ou de economia mista 

Fundações e autarquias de direito público 

Estados e municípios 
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Instituto Nacional de Tecnologia 
INT 

192 



 

 

 

 

Instituto Nacional de Tecnologia  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Ferramenta para agendamento eletrônico– 44,4% 

 

2. Formulário eletrônico para requisição de serviços– 33,3% 

 

3. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 22,2% 

 

 9 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,52% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias e Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 

88,9% dos serviços. 

 

 Em 88,9% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 44,4% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 55,6% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “CPF”, “Procuração do representante legal”, 

“Carteira de identidade de estrangeiro”.  
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Consultar o acervo da Biblioteca do Instituto Nacional de Tecnologia 

Obter cópias de documentos técnico-científicos 

Obter empréstimo do acervo da Biblioteca do INT 

Obter parcerias de transferência de tecnologia em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

Obter serviços de ensaios 

Obter certificado de conformidade de produtos 

Obter parcerias no que tange a gestão de patentes, inovações tecnológicas, transferência tecnológica e             

atendimento ao inventor independente 

Solicitar, acessar e consultar as bases de dados do portal de periódicos da CAPES 

 

Instituto Nacional de Tecnologia 
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*A partir desse ponto, apenas 08 serviços serão analisados, uma vez que um dos serviços considerados na 

análise agregada não preencheu todos os requisitos utilizados neste catálogo. 
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Instituto Nacional do Semiárido 
INSA 
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Instituto Nacional do Semiárido  

Obter mudas de espécies florestais da Caatinga 
 
 

Visitar o Instituto Nacional do SemiÁrido 

 

 2 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,11% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 50,00% Parcial e 50,00% Nenhum. 

 

Cidadãos e famílias 

Empresas privadas 

Fundações e autarquias de direito público 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 
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Laboratório Nacional de Astrofísica 
LNA 
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Laboratório Nacional de Astrofísica  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 100% 

 

2. Ferramenta para agendamento eletrônico - 25,0% 

 

 

 

 5 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,29% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 
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Visitar o Observatório Pico dos Dias em grupos escolares 

Visitar o Observatório de Extensão em grupos escolares 

Visitas de extensão ao Observatório Pico dos Dias 

Portas Abertas OPD - Atendimento de visitas do público em geral no Observatório do Pico dos Dias com intuito de 

extensão, em dia específico com visita ao observatório e observação do céu mediante convites distribuídos via in-

ternet 

Laboratório Nacional de Astrofísica 

199 
*A partir desse ponto, apenas 04 serviços serão analisados, uma vez que um dos serviços considerados na 

análise agregada não preencheu todos os requisitos utilizados neste catálogo. 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e  

Comunicações 
MCTIC 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 65,4% 

 

2. Solução de autenticação digital - 34,6% 

 

3. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 30,8% 

 

 32 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,84% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 46,9% dos serviços. 

 

 Em 50,0% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 71,9% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em XX,XX% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Comprovante de endereço/residência”, 

“Contrato Social”, “CPF”, “Procuração do representante legal”, “Registro da Junta Comerci-

al”, “Registro em Cartório”.  
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Obter Carta de Aprovação no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

Obter autorização de operações societárias de permissionárias e concessionárias de serviços de radiofusão 

Receber consignação de canal de TV digital 

Obter Canal da Cidadania 

Obter outorga para exercer serviços de radiodifusão comercial 

Obter outorga para executar serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos 

Obter autorização para exercer serviço de radiodifusão comunitária 

Obter autorização para execução dos serviços de retransmissão e repetição de televisão 

Obter redução de IPI para produção de eletrônicos em território nacional 

Obter incentivos fiscais do PADIS 

Fazer pós-graduação em física 

Fazer pós-graduação no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

Estudar na Pós-Graduação do CBPF 

Obter permissão de uso do Selo de Identificação de Conformidade 

Obter análises técnicas especializadas 

Obter auxílio para criação de empresa de base tecnológica 

Obter cessão de áreas naturais para a realização de estudos ambientais 

Analisar rocha 

Examinar pedra preciosa 

 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 
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Utilizar laboratório multiusuário de instrumentação científica 

Obter autorização de uso do Observatório Pico dos Dias 

Obter autorização de uso do Telescópio SOAR 

Obter autorização de uso do Observatório Gemini 

Obter autorização de uso do Telescópio CFHT 

Participar de visita guiada ao Centro de Tecnologia Mineral 

Obter conexão de internet GESAC 

Obter computadores para Pontos de Inclusão Digital 

Aprender a recondicionar e operar computadores 

Obter bolsa de desenvolvimento científico e tecnológico 

Registrar aceleradora para o Programa Start-Up Brasil 

Capacitar-se online em Tecnologia da Informação e Comunicação 

Obter incentivos fiscais para empresas que lidam com desenvolvimento tecnológico e inovação 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

203 



CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

59 

Ministério das Cidades 
Mcidades 
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Ministério das Cidades  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços - 84,6% 

 

2.  Solução de georreferenciamento - 61,5% 

 

3.  Ferramenta para agendamento eletrônico,  

 Solução de call-center (atendimento telefônico) e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 38,5% 

 

 14 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,80% dos serviços públicos federais. 

 

 Estados e municípios são o público alvo mais frequente, atendidos por 63,4% dos serviços. 

 

 Em 64,3% dos serviços a execução tem algumas etapas do serviço executadas pelo seu ór-

gão, enquanto outras são executadas por outros (órgãos, entidades, associações, etc.). 

 

 57,1% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 7,1% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CNPJ”, “CPF”, “Projetos Técnicos”. 
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Obter financiamento para melhorias na sua casa 

Obter financiamento para aquisição de casa própria via entidades 

Obter financiamento para aquisição de casa própria via alienação fiduciária 

Obter financiamento para construção ou reforma de imóveis para agricultores familiares e trabalhadores rurais 

Obter auxílio técnico para criação do Plano Municipal de Redução de Riscos 

Obter Carta Geotécnica de aptidão à urbanização 

Obter apoio para projetos de regularização fundiária 

Obter financiamento para aquisição de casa própria 

Obter financiamento para aquisição de ônibus para transporte público 

Obter financiamento para melhoria da mobilidade urbana 

Obter apoio técnico e financeiro para elaboração de projetos de mobilidade urbana 

Obter apoio técnico e financeiro para projetos de Estabilidade e Execução de Obras de Contenção de Encostas em 

Áreas Urbanas 

Obter apoio para projetos de saneamento básico 

Obter financiamento para urbanização das favelas 

Ministério das Cidades 
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Ministério das Minas e Energia 
MME 

207 



 

 

 

 

Ministério das Minas e Energia  

Obter informação acerca do andamento do     
processo minerário 

 
 

Obter acesso à Rede Básica de Energia 
 
 

Obter cálculo de garantia física de energia de   
empreendimento gerador 

 

 3 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,17% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 66,7% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 O principal documento que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do ór-

gão é: “CNPJ”. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 66,7% Parcial, 33,3% Nenhum. 

 

 E-mail é o principal Canal de Inteiração  com Usuários (as).   

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos 

Fundações e autarquias de direito público 

Outros 
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Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
MTPA 
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Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil  

Obter Passe Livre 
 
 

Obter autorização para estadia de embarcações 
em portos brasileiros 

 
 

Agendar e sequenciar o acesso de caminhões a 
portos brasileiros 

 

 3 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,17% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 33,3% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 É necessária apenas 1 interação do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 O principal documento que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do ór-

gão é: “CPF”. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 33,3% Autosserviço, 33,3% Digital e 

33,3% Nenhum. 

  

 Balcão, Página web e Correios são os principais Canais de Inteiração  com Usuários (as).   

Cidadãos e famílias 

Estrangeiros (as) 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Órgãos da administração direta 
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Agência Nacional de Saúde Suplementar 
ANS 
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Agência Nacional de Saúde Suplementar  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 62,5% 

 

2. Solução de autenticação digital - 43,8% 

 

3. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 37,5% 

 

 17 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,98% dos serviços públicos federais. 

 

 As Empresas privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 100,0% dos serviços. 

 

 Em 76,5% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 76,5% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 11,8% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Comprovante de pagamento” e “Procuração do repre-

sentante legal”. 
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Denunciar práticas irregulares de operadoras de planos de saúde 

Verificar a situação e a regularidade cadastral junto à ANS 

Consultar a nota de operadoras de plano de saúde 

Obter vistas e cópias de processos de ressarcimento ao SUS 

Consultar cadastro de beneficiários junto à ANS 

Alterar dados nem registro de plano de saúde 

Obter aprovação de programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças 

Obter Autorização para Reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar 

Cancelar registro de plano de saúde 

Obter certidão de Regime Especial de Direção Técnica 

Registrar plano de saúde 

Emitir certidão de situação cadastral de plano de saúde 

Suspender ou reativar comercialização de plano de saúde 

Obter autorização de funcionamento para operadoras de planos privados de saúde 

Cancelar registro de operadora de planos privados de saúde 

Pagar ou parcelar débitos junto à ANS 

 

Agência Nacional de Saúde Suplementar 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

214 
*A partir desse ponto, apenas 16 serviços serão analisados, uma vez que um dos serviços considerados na 

análise agregada não preencheu todos os requisitos utilizados neste catálogo. 
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
Anvisa 

215 



  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 32,3% 

 

2. Solução de autenticação digital - 29,0% 

 

3. Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce) - 25,8% 

 

 33 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,90% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas Privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 93,9% dos serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 30,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 24,2% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CNPJ”, “Carteira de identidade” e “Procuração do representante legal”. 
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Solicitar Autorização para dispensação excepcional de medicamento a base de Talidomida 

Obter autorização de funcionamento 

Obter anuência para realização de ensaios clínicos de medicamentos no Brasil 

Obter autorização excepcional para uso de medicamentos não disponíveis no mercado 

Obter Autorização para fim de desembaraço aduaneiro 

Obter autorização especial simplificada para estabelecimento de ensino e pesquisa 

Obter autorização de exportação de substância controlada ou medicamento que a contenha 

Obter Autorização para aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial 

Obter Certificado de não objeção para exportação 

Obter Cota Anual de importação por substância 

Obter Cota Suplementar de importação 

Solicitar Autorização de Fabricação para fim Exclusivo de Exportação 

Obter Autorização de Importação de Substância ou Medicamento 

Obter autorização para importação excepcional de produtos à base de Canabidiol 

Obter Anuência Prévia em Licença de Importação (LI) 

Registrar Medicamentos Genéricos, Similares, Novos e Inovadores 

Registrar Produto Fumígeno Derivado do Tabaco 

Obter Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

Obter Certificado de Boas Práticas de Distribuição ou Armazenagem 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
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Obter o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia 

Obter regularização por notificação de produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos 

Registrar produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos 

Obter Certificado de Registro de produtos para saúde 

Obter Certificado de Venda Livre para exportação de produtos descartáveis de higiene pessoal  

Obter Notificação de Produtos Saneantes 

Registrar produtos saneantes de risco 2 

Obter Certificado de Venda Livre de Produtos Saneantes 

Registrar Produtos para a Saúde  

Obter Certificado de Livre Prática 

Obter Certificado de não-objeção para importação 

Obter Certificado de Venda Livre para Produtos de Higiene Pessoal, Perfumes e Cosméticos 

Anuência na importação de produtos sujeitos a vigilância sanitária 

Solicitar Certificado de Venda Livre (CVL) para exportação de Produtos Saneantes 

 

 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
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Agência Nacional do Cinema 
ANCINE 
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Agência Nacional do Cinema  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Ferramenta para agendamento eletrônico - 11,1% 

 

2. Solução de autenticação digital  - 11,1% 

 

 

 10 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,57% dos serviços públicos federais. 

 

 Empresas Privadas são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 70,0% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Carteira de identidade de estrangeiro”, “Comprovante 

de endereço/residência”, “Contrato Social”, “CPF”, “Procuração do representante legal” e 

“Registro da Junta Comercial”. 
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Obter aprovação para captação de recursos incentivados destinados à produção de obras audiovisuais 

Obter Suporte Seletivo a projetos de Desenvolvimento, Produção e Difusão audiovisuais 

Obter Certificado de Produto Brasileiro 

Obter Certificado de Registro de Título para Obras não-publicitárias 

Obter Certificado de Registro de Título para Obras Publicitárias 

Registrar Agente Econômico 

Obter apoio financeiro a projetos de coprodução internacional por intermédio de chamada pública 

Obter apoio à participação de obras audiovisuais brasileiras em eventos internacionais 

Obter apoio para participação de produtores brasileiros em Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios              

Internacionais 

Participar do Programa Encontros com o Cinema Brasileiro 

Agência Nacional do Cinema 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de  

Nível Superior 
CAPES 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Solução de autenticação digital– 44,4% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a)- 33,3% 

 

3. Central de notificações (sms, push, etc)- 22,2% 

 

 9 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,52% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 55,6% dos serviços. 

 

 Em 55,6% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 Em 88,9% dos serviços há cobrança de alguma taxa ao usuário.  

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CPF”, “Diploma”.  
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Obter autorização para a abertura de novos cursos de pós-graduação stricto sensu no Brasil 

Participar de cursos de licenciatura ou especialização, na modalidade à distância, para atuação na educação básica 

Participar de cursos de mestrado profissional para atuação na educação básica  

Participar de cursos de licenciatura ou especialização, na modalidade presencial, para atuação na educação básica 

Obter bolsa de pesquisa no exterior 

Obter Apoio Financeiro para Participar de Eventos Científicos no Exterior 

Obter bolsa de iniciação à docência 

Obter Bolsa de Pós-Graduação no País  

Obter apoio financeiro para a realização de eventos científicos e tecnológicos no país 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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Fundação Biblioteca Nacional 
BN 
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Fundação Biblioteca Nacional  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 91,7% 

 

2.  Central de notificações (sms, push, etc)  - 75,0% 

 

3.  Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce) - 50,0% 

 

 12 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,69% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 75,0% dos serviços. 

 

 Em 58,3% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 50,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 3 e 4 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 41,7% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Comprovante de endereço/residência”, 

“Comprovante de pagamento”, “Procuração do representante legal”, “Contrato Social”, 

“CPF”.  
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Obter auxílio para dificuldades de acessibilidade em pesquisas na Biblioteca Nacional  

Registrar ou averbar Direitos Autorais 

Obter Certidão Simples ou de Inteiro Teor da Fundação Biblioteca Nacional 

Retificar Registro de Direitos Autorais  

Obter informações sobre titular ou título de obra nos assentamentos de registro da Biblioteca Nacional 

Obter cópia de documentos de direitos de obra 

Realizar pesquisa a distância na Biblioteca Nacional  

Obter reprodução de material do acervo da Biblioteca Nacional 

Receber doação de livros 

Obter apoio à Tradução e Publicação de Autores Brasileiros no Exterior 

Obter bolsa de pesquisa da Biblioteca Nacional 

Obter apoio técnico para tratamento de acervos raros  

Fundação Biblioteca Nacional 
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Fundação Casa de Rui Barbosa 
FCRB 
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Fundação Casa de Rui Barbosa  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Ferramenta para agendamento eletrônico  - 42,9% 

 

2.  Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce)  - 28,6% 

 

3.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a)  - 14,3% 

 

 7 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,40% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 85,7% dos serviços. 

 

 Em 57,1% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 85,7% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 interação do usuário com o órgão para concretizar um ser-

viço. 

 

 Em apenas 14,3% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 
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Visitar as dependências da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Participar de visita guiada às exposições de documentos arquivísticos  

Obter bolsa de iniciação científica em projetos de pesquisa da FCRB  

Visitar as exposições temáticas de documentos de arquivo da Casa Rui Barbosa 

Publicar artigos na revista da Fundação Casa de Rui Barbosa  

Apresentar trabalho acadêmico em eventos científicos da Fundação Casa de Rui Barbosa  

Participar de eventos científicos da Fundação Casa de Rui Barbosa 

Fundação Casa de Rui Barbosa 
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Fundação Cultural Palmares 
FCP 

231 



 

 

 

 

Fundação Cultural Palmares  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços - 83,3% 

 

2.  Solução de autenticação digital - 50,0% 

 

3.  Solução de call-center (atendimento telefônico) e 

 Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a)  - 33,3% 

 

 6 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,34% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 66,7% dos serviços. 

 

 Em 50,0% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Ata de fundação”, “Carteira de identidade”, “Certidões da Receita Federal”, 

“CNPJ”, “CPF”, “NIS”, “Registro em Cartório”, “Autodeclaração do candidato”, “Declaração 

da comunidade quilombola”, “Histórico da Comunidade”, “Ata de Assembléia Específica pa-

ra Auto-definição da Comunidade”.  
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Obter assistência jurídica para garantia de direitos de comunidades remanescentes de quilombos 

Obter certidão de auto-definição de comunidade remanescente de quilombo 

Obter Certidão de Pertencimento a Comunidade Remanescente de Quilombo 

Obter distribuição de alimentos para grupos populacionais quilombolas em situação de insegurança alimentar 

Obter manifestação da Fundação Cultural Palmares sobre empreendimentos em comunidades de remanescentes 

de quilombos 

Obter auxílio financeiro para projetos de promoção e preservação da cultura afro-brasileira  

Fundação Cultural Palmares 
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Fundação Joaquim Nabuco 
Fundaj 
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Fundação Joaquim Nabuco  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços  - 78,6% 

 

2. Ferramenta para agendamento eletrônico - 35,7% 

 

3. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 21,4% 

 

 15 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,86% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 86,7% dos serviços. 

 

 Em 80,0% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 80,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 73,3% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Comprovante de endereço/residência” e “CPF”. 
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Visitar as exposições do Museu do Homem do Nordeste e Engenho Massangana 

Fazer curso de especialização na Fundação Joaquim Nabuco 

Fazer mestrado em Ciências Sociais para Ensino Médio ou em Educação, Culturas e Identidades 

Inscrever-se no Desafio Município Inovador 

Consultar acervos histórico-culturais do Museu do Homem do Nordeste 

Visitar as exposições do Museu do Homem do Nordeste e Engenho Massangana 

Obter cópia de documentos históricos e obras de arte para fins acadêmicos e científicos 

Obter cópia digital de documentos históricos e obras de arte para fins comerciais 

Obter assistência técnica para conservação preventiva e de restauração de documentos e obras de arte  

Participar de capacitações nas áreas de arquivos, bibliotecas e museus 

Capacitar-se em audiovisual  

Publicar artigos na revista Ciência & Trópico 

Publicar trabalho na Revista Cadernos de Estudos Sociais  

Obter bolsa de iniciação científica da Fundação Joaquim Nabuco 

Estagiar na Fundação Joaquim Nabuco 

Fundação Joaquim Nabuco 
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Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 

Medicina do Trabalho 
Fundacentro 
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Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

Utilizar a biblioteca do FUNDACENTRO 
 

Fazer curso na área de segurança e saúde no   
trabalho 

 
Fazer mestrado em Saúde e Segurança do        

Trabalho 
 

Participar de Eventos em Segurança e Saúde no 
Trabalho Cidadãos e famílias 

Estrangeiros(as) 

Empresas privadas 

Empresas públicas ou de economia mista 

Pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos 

Fundações e autarquias de direito público 

Órgãos da administração direta 

Estados e municípios 

 

 4 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,23% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada de forma compartilhada entre o órgão res-

ponsável pelo serviço e outra instituição. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 2 e 3 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em apenas  25% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: "Carteira de identidade", "Certidão de Nascimento”, “CPF”, “Diploma” e 

“Registro em cartório”.  

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 75,0% Parcial, 25%% Digital. 

 

 Balcão, Telefone e E-mail são os principais Canais de Inteiração  com Usuários(as).   
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Fundação Nacional de Artes 
Funarte 
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Fundação Nacional de Artes  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 89,5% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 36,8% 

 

3. Solução de autenticação digital  - 31,6% 

 

 21 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,21% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 85,7% dos serviços. 

 

 Em 81,7% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 38,1% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Ata de fundação”, “Carteira de identidade”, “Certidões da Receita Federal”, 

“CNPJ”, “Contrato Social” e “CPF”.  
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Concorrer ao Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça 

Obter financiamento a projetos de intercâmbio regional nas artes plásticas 

Concorrer ao Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia 

Obter auxílio financeiro para projetos de artes visuais 

Participar de capacitações na área de fotografia 

Obter instrumentos musicais de sopro e percussão para bandas de música  

Participar de cursos de capacitação para músicos e maestros de bandas  

Concorrer ao Prêmio Funarte de Composição Clássica 

Obter apoio para realização de projetos de música popular  

Concorrer ao Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música  

Obter apoio financeiro para orquestra  

Concorrer ao Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 

Obter auxílio financeiro para montagem e circulação de espetáculos  

Concorrer ao Prêmio Funarte Carequinha de Estímulo ao Circo 

Participar de oficinas de capacitação de artistas e técnicos artisticos da FUNARTE  

Participar do Curso Técnico em Artes Circenses  

Obter consultoria e arters cênicas 

Ocupar um dos equipamentos culturais da Funarte  

Consultar o acervo do Cedoc-Funarte  

Solicitar empréstimo de item do acervo do Cedoc - Funarte 

Obter reprodução digital de itens do acervo do Cedoc-Funarte 

Fundação Nacional de Artes 
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Fundação Nacional de Saúde 
FUNASA 
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Fundação Nacional de Saúde  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Solução de georreferenciamento - 57,1% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 35,7% 

 

3. Central de notificações (SMS, Push, etc.) - 8,7% 

 

 14 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,82% dos serviços públicos federais. 

 

 Estados e Municípios são o público alvo mais frequente, atendidos por 47,8% dos serviços. 

  

 Em 57,1% dos serviços a execução é realizada integralmente por outros órgãos, entidades, 

associações, etc.. 

 

 78,6% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Documentos técnicos, projetos, declarações e outros de acordo com portaria 

específica”, “CNPJ”, “Comprovante de endereço/residência” e “CPF”.  
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Obter apoio financeiro para implementação de projetos de abastecimento de água 

Obter assistência técnica para serviços públicos de saneamento 

Obter apoio financeiro para implementação de projetos de esgotamento sanitário  

Obter apoio financeiro para implementação de Melhorias Sanitárias Domiciliares 

Obter apoio financeiro para o controle da doença de chagas através de melhorias habitacionais  

Obter apoio financeiro para implementação de projetos de resíduos sólidos  

Obter apoio financeiro para gerenciamento de resíduos sólidos  

Receber apoio financeiro para drenagem e manejo ambiental em áreas endêmicas de malária 

Implantar Saneamento em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais  

Obter financiamento para pesquisa e desenvolvimento tecnológico em Saúde Ambiental e Saneamento Básico 

Obter apoio técnico e financeiro em situações de risco à saúde 

Obter apoio técnico e financeiro para projetos de educação em saúde ambiental  

Obter apoio para controle da qualidade da água 

Obter apoio emergencial no tratamento e disponibilização de água em situações de desastre 

Fundação Nacional de Saúde 
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Fundação Oswaldo Cruz 
Fiocruz 
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Fundação Oswaldo Cruz  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a)- 87,0% 

 

2. Ferramenta para agendamento eletrônico - 60,9% 

 

3. Central de notificações (sms, push, etc)  - 47,8% 

 

 24 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,38% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 58,3% dos serviços. 

 

 Em 87,5% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão. 

 

 79,2% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 3 a 4 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 75,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Cartão do SUS”, “Comprovante de endereço/

residência”, “CPF”.  
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Receber consulta médica em Tuberculose  

Receber tratamento médico especializado em infectologia  

Obter tratamento especializado contra Hanseníase  

Obter tratamento em Ginecologia Cirúrgica  

Realizar Mamografia na Fiocruz  

Realizar internação de pacientes com diagnóstico de doença infecciosas  

Passar por procedimento de Videolaparoscopia em Ginecologia  

Doar leite materno  

Realizar vacinação contra Formas graves da Tuberculose  

Realizar vacinação em adultos e crianças portadoras de doença crônica  

Obter Diagnóstico de Referência em Poliomielite e outras Enteroviroses 

Realizar diagnóstico de referência em Filarioses 

Fornecer Microrganismos de Referência  

Participar de rodadas de Ensaios de Proficiência 

Obter Estudo de Equivalência Farmacêutica 

Visitar o Museu da Vida  

Consultar o acervo arquivístico da Casa de Oswaldo Cruz 

Obter a visita do Museu Itinerante Ciência Móvel 

Obter monitoramento sanitário de biomodelos experimentais 

Fundação Oswaldo Cruz 
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Realizar ensaios analíticos pela rede de plataformas tecnológicas 

Obter Material Biológico - Leishmania 

Depositar Material Biológico  

Obter determinação taxonômica 

Pegar emprestado livros na Biblioteca de Manguinhos 

Fundação Oswaldo Cruz 
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Instituto Brasileiro de Museus 
Ibram 
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Instituto Brasileiro de Museus  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Solução de autenticação digital  - 57,1% 

 

2. Formulário eletrônico para requisição de serviços  - 28,6% 

 

3. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 21,4% 

 

 14 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,80% dos serviços públicos federais. 

 

 Estados e municípios são o público alvo mais frequente, atendidos por 57,1% dos serviços. 

 

 Em 100% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 92,9% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 4 a 5 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Certidões da Receita Federal”, “CNPJ”, “Comprovante 

de endereço/residência”, “CPF”.  
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Consultar acervo da Biblioteca Central do IBRAM  

Realizar visita orientada à Biblioteca Central do Ibram 

Consultar acervo da Biblioteca Depositária do IBRAM  

Obter acesso ao Arquivo Central do Ibram  

Registrar Museu 

Obter apoio financeiro para ações e iniciativas de reconhecimento e valorização da memória social  

Cadastrar Bens Culturais Musealizados Desaparecidos 

Comprar publicações do IBRAM de forma não-presencial 

Inscrever no Programa de Fomento aos Museus e à Memória Brasileira 

Inscrever-se no Programa de Fomento aos Museus e à Memória Brasileira - Modernização de Museus 

Inscrever-se no Prêmio Darcy Ribeiro 

Inscrever-se no Prêmio Modernização de Museus: Microprojetos  

Inscrever-se no Prêmio Pontos de Memória  

Obter autorização de uso da marca do Instituto Brasileiro de Museus 

 

Instituto Brasileiro de Museus 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico  

Nacional 
IPHAN 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 100% 

 

2. Solução de autenticação digital - 93,3% 

 

3. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a)- 86,7% 

 

 15 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,86% dos serviços públicos federais. 

 

 Órgãos da administração direta são o público alvo mais frequente, atendidos por 86,7% 

dos serviços. 

 

 Em 86,7% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 78,6% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “CPF”, “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Comprovante de endereço/

residência”.  
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Iniciar processo de tombamento de Bens Culturais de Natureza Material 

Obter Valoração do Patrimônio Cultural Ferroviário  

Obter Chancela da Paisagem Cultural 

Cadastrar bem arqueológico 

Registrar Bens Culturais de Natureza Imaterial 

Obter autorização para Realização de Pesquisas Arqueológicas 

Requerer avaliação de impacto a Bens Culturais no âmbito de Licenciamento Ambiental  

Obter autorização para Intervenções em Bens Imóveis Tombados 

Receber autorização para Saída de Obras de Artes do País 

Obter autorização para saída temporária do país de Bens Culturais Protegidos 

Obter Acesso a Conhecimentos Tradicionais Associados 

Matricular-se em Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultura 

Obter material e recursos para realização de inventário do patrimônio cultural local  

Participar do Programa Educativo do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 

Obter apoio e fomento a Bens Culturais Registrados  

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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Instituto Nacional de Educação de Surdos 
INES 
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Instituto Nacional de Educação de Surdos  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 66,7% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 60,0% 

 

3. Central de notificações (sms, push, etc) - 46,7% 

 

 16 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,92% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 100% dos serviços. 

 

 Em 68,8% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 50,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Comprovante de endereço/residência”, “CPF”.  
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Realizar consulta do acervo especializado em surdez 

Obter apoio a projetos de pesquisa no INES 

Receber materiais produzidos pelo INES 

Obter documentações do curso de libras 

Realizar matrícula no curso de Libras  

Obter projetos de extensão 

Realizar convênio para realização de estágio obrigatório no INES  

Prestar serviço voluntário no Instituto Nacional de Educação de Surdos  

Realizar seminário sobre a educação de surdos 

Obter assessoria técnica 

Obter palestra sobre educação de surdos 

Assistir a palestra sobre o INES e a educação e surdos 

Realizar visita setorial ao Instituto Nacional de Educação de Surdos  

Obter qualificação profissional e auxílio para se colocar no mercado de trabalho 

Inscrever-se no processo seletivo do curso de libras 

Obter exames ou consultas 

Instituto Nacional de Educação de Surdos 
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas  

Educacionais Anísio Teixeira 
Inep 
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

 Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 30,0% 

 

2.  Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce), 

 Solução de call-center (atendimento telefônico) e 

 Central de notificações (sms, push, etc) - 15,0X% 

 

3. X - XX,X% 

 

 20 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,15% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 60,0% dos serviços. 

 

 Em 55,0% dos serviços a execução tem algumas etapas do serviço executadas pelo órgão, 

enquanto outras são executadas por outros (órgãos, entidades, associações, etc.). 

 

 80,0% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 15,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CPF”, “Diploma”, “Carteira de identidade de estrangei-

ro”.  
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Obter índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

Fazer o Exame Nacional do Ensino Médio 

Entregar autoavaliação de Instituição de Educação Superior ao INEP 

Enviar resultados da Avaliação Externa de Instituição de Ensino Superior 

Fazer o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

Obter acesso ao Sistema de Avaliação de Escolas de Governo 

Validar diploma de medicina recebido fora do país 

Aplicar Exame de Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 

Obter acesso ao Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul  

Consultar o acervo do INEP 

Realizar alterações no Thesaurus Brasileiro de Educação e no Banco de Dados Terminológicos do Mercosul 

Obter acesso às bases de dados protegidos do INEP 

Obter acesso às revistas publicadas pelo INEP 

Obter acesso às séries de publicações do INEP  

Obter acesso às publicações do INEP 

Obter Relatórios de Monitoramento do Plano Nacional de Educação 

Obter e consultar os dados sobre a educação brasileira 

Participar da Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina 

Censo da Educação Superior - CES 

Censo da Educação Básica 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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Instituto Nacional de Seguro Social 
INSS 
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Instituto Nacional de Seguro Social  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 80,4% 

 

2. Solução de autenticação digital– 62,7% 

 

3. Central de notificações (sms, push, etc)  - 29,4% 

 

 53 serviços públicos de atendimento prestados, ou 3,05% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 98,1% dos serviços. 

 

 Em 98,1% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CPF”, “Carteira de trabalho”. 
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Aposentar-se por idade sendo pessoa com deficiência 

Aposentar-se por tempo de contribuição sendo pessoa com deficiência 

Obter Auxílio Doença com Documento Médico 

Obter Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência 

Obter Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência motivada por Microcefalia 

Obter Beneficio Assistencial ao Idoso 

Obter Benefício Assistencial ao Trabalhador Portuário Avulso 

Obter isenção no Imposto de Renda por doenças previstas na legislação tributária 

Obter 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez 

Obter Auxílio-Acidente 

Obter auxílio especializado em legislação e prática previdenciária 

Obter audiência individual para auxílio especializado em legislação e prática previdenciária 

Obter aposentadoria por idade para trabalhador rural 

Aposentar-se por ter atingido a idade mínima 

Aposentar-se por ter atingido o tempo de contribuição necessário 

Atualizar cadastro junto ao INSS 

Atualizar Tempo de Contribuição junto ao INSS 

Receber o Auxílio Reclusão 

Verificar e regularizar dívidas junto à Previdência Social 

Instituto Nacional de Seguro Social 

CATÁLOGO Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal 

263 
*A partir desse ponto, apenas 52 serviços serão analisados, uma vez que um dos serviços considerados na 

análise agregada não preencheu todos os requisitos utilizados neste catálogo. 



Obter Carta de Concessão e Memória de Cálculo do PIS ou PASEP 

Registrar Comunicação de Acidente de Trabalho 

Obter Cópia de Processo no INSS 

Obter declaração de não recebimento de benefícios do INSS 

Obter Declaração de Regularidade da Situação do Contribuinte Individual 

Emitir Extrato de Pagamento de Benefício 

Obter Extrato do INSS para Imposto de Renda 

Obter extrato previdenciário  

Obter Histórico de Consignações 

Inscrever-se junto à Previdência Social 

Marcar ou remarcar perícia médica do INSS 

Solicitar atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social 

Solicitar Pagamento Alternativo de Benefício 

Receber Pecúlio 

Receber Pensão Rural 

Receber Pensão Urbana 

Requerer ao INSS 

Contestar decisão de indeferimento de benefício previdenciário  

Contestar decisão em relação ao Seguro Defeso 

Requerer antecipação de pagamento 

Instituto Nacional de Seguro Social 
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Obter revisão de benefício 

Receber Salário Maternidade Rural  

Obter Salário-Maternidade  

Receber Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal 

Mudar situação de benefícios 

Obter Vista ou Carga de Processos 

Desbloquear pagamentos 

Incluir cota de salário-família 

Recolher contribuição em atraso para data anterior à inscrição na Previdência Social 

Mudar agência de relacionamento do beneficiário com o INSS 

Alterar ou incluir nova conta bancária para recebimento de benefício da previdência  

Cadastrar Declaração de Cárcere 

Obter Certidão por Tempo de Contribuição 

Instituto Nacional de Seguro Social 
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Ministério da Cultura 
MinC 
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Ministério da Cultura  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 72,7% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 54,5% 

 

3. Solução de georreferenciamento - 36,4% 

 

 11 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,63% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 63,6% dos serviços. 

 

 Em 81,8% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 72,7% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 3 a 4 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em XX,XX% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Certidões da Receita Federal”, “CNPJ”, “Comprovante 

de endereço/residência”, “CPF”.  
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Obter certificado de Ponto ou Pontão de Cultura 

Obter capacitação e assessoria técnica para empreendimento criativo 

Assistir filmes nas salas da Cinemateca Brasileira 

Obter acesso e autorização para uso de filmes brasileiros em outras obras audiovisuais 

Receber auxílio financeiro para participação de eventos e cursos de caráter cultural 

Entregar materiais ao acervo audiovisual do Ministério da Cultura 

Obter empréstimo de equipamento e assistência técnica para a produção de filmes 

Obter mediação e arbitragem em Direitos Autorais 

Obter Kit de equipamentos de exibição audiovisual 

Obter materiais e assistência técnica para realização de mostras e festivais audiovisuais 

Implantar Núcleo de Produção Digital 

Ministério da Cultura 
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Ministério da Educação 
MEC 
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Ministério da Educação  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a) - 39,7% 

 

2. Solução de call-center (atendimento telefônico) - 34,5% 

 

3. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 24,1% 

 

 60 serviços públicos de atendimento prestados, ou 3,45% dos serviços públicos federais. 

 

 Estados e municípios são o público alvo mais frequente, atendidos por 48,3% dos serviços. 

 

 Em 76,7% dos serviços a execução tem algumas etapas do serviço executadas pelo seu ór-

gão, enquanto outras são executadas por outros (órgãos, entidades, associações, etc.). 

 

 93,3% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 20,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Comprovante de endereço/residência”, 

“CPF”, “Diploma”.  
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Reconhecer ou revalidar diploma de curso superior obtido no exterior 

Capacitar-se e certificar-se em linguas estrangeiras 

Obter apoio para implementação de programas de extensão universitária 

Estudar o Ensino Superior no Brasil 

Obter financiamento do FIES 

Obter bolsa de estudo do Programa Universidade para Todos 

Inscrever-se no SISU (Sistema de Seleção Unificada) 

Obter autorização para programa de residência para estudantes de medicina 

Obter autorização para programa de residência para estudantes das áreas de saúde 

Capacitar-se para acolher os médicos selecionados para o Programa Mais Médicos 

Elaborar ou adequar planos de carreiras dos profissionais da educação 

Participar nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

Habilitar instituição privada para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

Credenciar entidade beneficente de assistência social em educação 

Obter declarações de regularidade de cursos e instituições para apresentação no exterior 

Comprovar cumprimento das condicionalidades da educação do Programa Bolsa Família 

Participar da Formação Continuada de Professores em Educação Especial 

Implantar Salas de Recursos Multifuncionais 

Obter recursos para obras de acessibilidade em escolas públicas 

Obter transporte escolar acessível para o município 

Ministério da Educação 
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Obter bolsa de estudos do Programa Abdias do Nascimento 

Capacitar-se em temas da área educacional pelo E-proinfo 

Capacitar-se no uso didático-pedagógico das TICs no cotidiano escolar 

Obter formação contínua e assessoria no uso pedagógico da tecnologia 

Obter apoio e assistência técnica do Plano de Ações Articuladas 

Obter assistência técnica do PDDE interativo 

Participar da Olimpíada de Língua Portuguesa 

Candidatar-se ao Prêmio Professores do Brasil 

Capacitar-se na gestão dos sistemas de ensino e das políticas educacionais 

Capacitar Conselheiro Municipal de Educação 

Capacitar equipes gestoras educacionais das escolas públicas de educação básica 

Capacitar Conselho Escolar 

Obter formação continuada para professores alfabetizadores da rede pública 

Obter apoio financeiro para implementação ou expansão de escolas em tempo integral 

Obter apoio financeiro para custeio e manutenção da Educação Infantil 

Credenciar instituição ou curso superior 

Ministério da Educação 
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Obter livro didático em formato acessível 

Obter o certificado de proficiência em libras 

Obter apoio suplementar para abertura de turmas de alfabetização de jovens e adultos 

Obter ajuda para terminar o ensino fundamental e se qualificar profissionalmente 

Obter material didático para educação indígena 

Construir escolas indígenas 

Obter livro didático para educação quilombola 

Obter financiamento para construção, reforma ou ampliação de unidade escolar quilombola 

Formar-se para educar no campo 

Obter financiamento para pequenas obras, reparos e mobília para escolas do campo 

Obter material didático para educação das relações étnico-raciais 

Cadastrar-se na educação indígena 

Capacitar-se para a educação indígena 

Capacitar-se para o uso do Sistema de FM no ambiente escolar 

Implementar um grupo PET 

Obter apoio para a educação indígena 
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Obter auxílio especializado para educação bilíngue 

Obter educação indígena 

Obter financiamento para criação e consolidação de núcleos de acessibilidade em IFES 

Obter financiamento para implantação ou revitalização de Centros de Formação e de Recursos 

Obter informações sobre a adesão à rede de oferta de Educação de Jovens e Adultos 

Receber livros didáticos para a educação no campo 

Receber livros didáticos para Educação de Jovens e Adultos 

Ter necessidades da educação quilombola atendidas 

Ministério da Educação 
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Ministério da Saúde  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1.  Formulário eletrônico para requisição de serviços - 37,1% 

 

2.  Central de notificações (sms, push, etc) e 

 Avaliação eletrônica pelo (a) usuário (a)  - 29,0% 

 

3.  Solução de autenticação digital - 27,4% 

 

 65 serviços públicos de atendimento prestados, ou 3,74% dos serviços públicos federais. 

 

 Estados e municípios e os Cidadãos e famílias  são o público alvo mais frequente, atendi-

dos por 58,5% e 50,8% dos serviços, respectivamente.  

 

 Em 61,5% dos serviços a execução é realizada algumas etapas pelo seu órgão, enquanto ou-

tras são executadas por outros (órgãos, entid) 

 

 98,5% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em 18,5% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “ Cartão do SUS”, “Carteira de identidade” e “CPF”. 
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Registrar estabelecimentos e equipes de transplante 

Habilitar hospitais em alta complexidade em oncologia 

Habilitar laboratório em xitopatologia na prevenção do câncer do colo do útero (QualiCito) 

Habilitar serviço de referência para diagnóstico e tratamento de câncer do colo do útero e de mama 

Obter assessoria técnica e capacitações para estabelecimento da hemorrede 

Habilitar-se no Programa Nacional de Triagem Neonatal 

Obter apoio técnico e capacitação para atenção a pessoas com doença Falciforme 

Habilitar estabelecimento na Alta Complexidade em Neurocirurgia e Neurologia 

Habilitar estabelecimento como Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com AVC 

Habilitar-se na Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia 

Habilitar centro de trauma 

Ser qualificado para atendimento de pacientes vítimas de queimaduras 

Habilitar estabelecimento de saúde em serviços de média e alta complexidade 

Ser qualificado para atender pacientes renais crônicos e ofertar Terapia Renal Substitutiva (TRS) 

Habilitar-se para Assistência ao Paciente com Fissura Labiopalatal na Alta Complexidade 

Habilitar-se para Assistência no Tratamento da Lipodistrofia e Lipoatrofia Facial do portador de HIV e AIDS 

Habilitar-se para Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva no Sistema Único de Saúde 

Habilitar-se na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras 

Ministério da Saúde 
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Habilitar-se para realizar processo transexualizador 

Ser classificado como serviço de assistência de alta complexidade em Terapia Nutricional 

Criar leitos de retaguarda de terapia intensiva 

Obter incentivo financeiro de investimento para criação de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

Obter incentivo financeiro para financiamento de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 

Obter incentivo financeiro de custeio para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

Obter incentivo financeiro para custeio de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

Obter acesso ao Sistema de Informação de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área de 

saúde 

Obter financiamento de investimento para porta de entrada hospitalar de urgência e emergência 

Obter financiamento de custeio para porta de entrada hospitalar de urgência e emergência 

Criar leitos clínicos de retaguarda 

Obter atendimento de urgência 

Solicitar apoio à Força Nacional do SUS 

Certificar-se como Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde - CEBAS 

Aderir ao PROSUS 

Habilitar estabelecimento de saúde como serviço de assistência de alta complexidade ao indivíduo com obesidade 

Ministério da Saúde 
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Obter medicamentos para doenças decorrentes ou perpetuadores da pobreza 

Adquirir repelente para gestante inscrita no Programa Bolsa Família 

Obter medicamento de forma gratuita ou subsidiada 

Capacitar-se em assistência farmacêutica e nas funcionalidades do Sistema Hórus 

Capacitar-se em assistência farmacêutica e nas funcionalidades do Sistema Hórus com foco no componente       

especializado 

Capacitar-se em assistência farmacêutica e nas funcionalidades do Sistema Hórus para equipes que trabalham com 

população indígena 

Obter financiamento de Assistência Farmacêutica Básica 

Obter financiamento para Assistência Farmacêutica Básica para unidades do sistema prisional 

Obter fornecimento de água para consumo humano em áreas indígenas 

Obter Melhorias Sanitárias Domiciliares para áreas indígenas 

Obter construção, reforma ou ampliação de edificação de saúde indígena 

Obter bolsas do Pró-Residência 

Candidatar-se ao prêmio INOVASUS 

Capacitar-se em temas de saúde 

Inscrever-se na Universidade Aberta do SUS 

Ministério da Saúde 
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Organizar equipe de Consultório na Rua 

Organizar equipe de Saúde da Família 

Credenciar Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) 

Credenciar Centro de Especialidade Odontológica 

Obter assistência médica em áreas de residência indígena 

Obter orientações e assistência técnica para o tratamento de pessoas com talassemia 

Habilitar-se como Serviços de Alta Complexidade Cardiovascular 

Cadastrar-se no Sistema de Regulação 

Obter autorização para hospitais, laboratórios de histocompatibilidade e bancos de tecidos 

Conhecer a lista de medicamentos que devem existir nas farmácias do SUS 

Obter medicamentos para a população do estado ou município 

Conhecer a Relação de Medicamentos Essências do SUS 

Obter informações acerca do Projeto Mais Médicos para o Brasil 

Obter apoio e qualificação do Telessaúde 

Criar um núcleo de apoio à Saúde da Família 

Obter informações a respeito da Politica Nacional de Saúde Bucal 

Ministério da Saúde 
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Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Formulário eletrônico para requisição de serviços - 51,9% 

 

2. Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 40,7% 

 

3. Central de notificações (sms, push, etc) - 25,9% 

 

 27 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,55% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 51,9% dos serviços. 

 

 Em 51,9% dos serviços a execução tem algumas etapas do serviço executadas pelo seu ór-

gão, enquanto outras são executadas por outros (órgãos, entidades, associações, etc.). 

 

 100% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 2 a 3 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 33,3% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “CNPJ”, “Comprovante de endereço/residência”, 

“CPF”, “NIS”.  
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Inscrever-se no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

Emitir comprovante do Cadastro Único 

Obter Benefícios do Programa Bolsa Família 

Realizar venda direta ao poder público de alimentos provenientes de agricultura familiar 

Receber gratuitamente alimentos produzidos pela agricultura familiar via Estados e Municípios 

Vender sementes provenientes da agricultura familiar ao poder público, via associações e cooperativas 

Receber de forma gratuita sementes destinadas à agricultura familiar 

Vender leite produzido por agricultores familiares ao governo 

Receber gratuitamente leite produzido por agricultores familiares 

Vender produtos provenientes da agricultura familiar a um preço justo 

Cadastrar-se no Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 

Receber tecnologia social de acesso à água para consumo familiar 

Receber tecnologia social de acesso à água - escolas públicas rurais 

Receber tecnologia social de acesso à água para produção de alimentos 

Credenciar entidade no Programa Cisternas 

Participar de Serviços da Proteção Social Especial 

Participar de Serviços da Proteção Social Básica 

Adquirir Carteira do Idoso 

Participar do Serviço especializado de Abordagem Social 

Certificar-se como Entidade Beneficente de Assistência Social 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
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Cadastrar entidade de Assistência Social 

Participar da oficina de alinhamento do CapacitaSUAS 

Capacitar-se para utilizar o Sistema de Cadastro Único V7 e o Sistema de Gestão de Benefícios 

Capacitar-se como instrutor de Formulários do Cadastro Único e de Gestão do Cadastro Único e do PBF 

Capacitar-se em temas relativos ao Desenvolvimento Social 

Realizar venda ao poder público de alimentos provenientes de agricultura familiar via associações ou cooperativas 

Receber de forma gratuita alimentos produzidos pela agricultura familiar via CONAB 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
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Ministério do Trabalho e Previdência Social  

Ferramentas  mais Desejadas 

 

1. Solução de autenticação digital - 50,0% 

 

2. Formulário eletrônico para requisição de serviços e 

Avaliação eletrônica pelo(a) usuário(a) - 45,8% 

 

3. Ferramenta para agendamento eletrônico - 29,2% 

 

 24 serviços públicos de atendimento prestados, ou 1,38% dos serviços públicos federais. 

 

 Cidadãos e famílias são o público alvo mais frequente, atendidos por 54,2% dos serviços. 

 

 Em 70,8% dos serviços a execução é realizada integralmente pelo órgão.  

 

 87,5% dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias, em média, de 1 a 2 interações do usuário com o órgão para concretizar um 

serviço. 

 

 Em apenas 4,2% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar um serviço do 

órgão são: “Carteira de identidade”, “Carteira de trabalho”, “CNPJ”, “Comprovante de en-

dereço/residência”, “CPF”, “Procuração do representante legal”. 
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Obter a Autorização de Trabalho a Estrangeiros 

Inscrever-se no Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários e Comércio Justo 

Obter a Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Registrar-se como profissional para atividades exigidas em lei 

Registrar-se como contratante de artistas, músicos ou técnicos de espetáculos de diversões 

Receber o Seguro Desemprego 

Entregar a declaração mensal para o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

Encontrar emprego no Serviço de Intermediação de Mão de Obra do SINE 

Cadastrar entidades e cursos no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional 

Homologar Rescisão de Contrato de Trabalho 

Homologar Plano de Cargos e Salários 

Registrar empresa de Trabalho Temporário 

Registrar entidades sindicais 

Registrar acordo coletivo de trabalho 

Cadastrar-se no Programa de Alimentação do Trabalhador 

Obter Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual 

Obter Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores 

Emitir Certidão de débitos e Consulta de autos de infração 
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Realizar a Comunicação Prévia de Obras 

Registrar Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho 

Cadastrar-se como empresa fabricante de registro de ponto eletrônico 

Cadastrar empresas que utilizam Benzeno 

Cadastrar empresas que utilizam Amianto 

Entregar a Relação Anual de Informações Sociais 

Ministério do Trabalho e Previdência Social 
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Ministério dos Direitos Humanos  

Denunciar violação de direitos humanos 
 
 
 

Receber indenização por tratamento compulsório 
contra a Hanseníase 

 

 2 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,11% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 Em 100,0% dos serviços a execução é realizada de forma compartilhada entre o órgão res-

ponsável pelo serviço e outra instituição. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias entre 1 e 2 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em nenhum dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: "Carteira de identidade" e "Comprovante de endereço/residência". 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 50,0% Parcial, 50,0% Nenhum. 

 

 Correios é o principal Canal de Inteiração  com Usuários(as).   

 

Cidadãos e famílias 

Estrangeiros(as) 
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Ministério dos Esportes  

Receber a Bolsa Atleta 
 
 

Obter financiamento de projeto esportivo através 
da Lei de Incentivo ao Esporte 

 

 2 serviços públicos de atendimento prestados, ou 0,11% dos serviços públicos federais. 

 

 Os serviços atendem diretamente a 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Em 50,0% dos serviços a execução é realizada inteiramente pelo órgão. 

 

 Todos dos serviços são gratuitos ao usuário, sem cobrança de nenhuma taxa. 

 

 São necessárias 4 interações do usuário com o órgão para concretizar os serviços. 

 

 Em 50,0% dos serviços a satisfação do usuário é avaliada. 

 

 Os principais documentos que o usuário precisa apresentar para concretizar os serviços do 

órgão são: “Carteira de identidade” e “CPF”. 

 

 O Estágio de Digitalização dos Serviços do órgão é 100,00% Parcial. 

 

 Página web, E-mail e Correios são os principais Canais de Inteiração  com Usuários(as).   

Pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos 

Fundações e autarquias de direito público 

Estados e municípios 

Outros 
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