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1 - Apresentação 

 

Em 19 de maio de 2021, o CAC – Centro de Apoio e Atendimento ao Cidadão, completará 

15 anos de existência, de lá para cá, muita coisa mudou, novas tecnologias, novas 

demandas, porém, o CAC cresceu, agregou novos servidores e estagiários, de modo que, 

os serviços ofertados, foram ampliados à população, proporcionando milhares de 

atendimentos. 

 

Criado para dar atendimento e orientação permanente ao Cidadão, desde então, este 

Órgão do Poder Legislativo trabalha atendendo diversas demandas da população, 

buscando continuamente o aprimoramento deste processo, por meio de seus servidores e 

estagiários. 

 

Nosso objetivo sempre é prestar o serviço público de forma dinâmica, adaptando-se às 

novas demandas da população, buscando soluções com eficiência e economia de 

recursos públicos. 

 

Com foco nesse conceito, o atendimento do CAC busca satisfazer os usuários, com 

cordialidade no atendimento, transparência e segurança nas informações. 

 

Esse ambiente agrádavel e organizado se traduz na confiança que é demonstrada pelas 

pessoas que utilizam nossos serviços, o que por sua vez também reflete no Poder 

Legistivo, uma vez que o CAC pertence à Câmara Municipal. 

 

 

Portanto, nós do Centro de Apoio e Atendimento ao Cidadão – CAC, elaboramos o 

presente relatório. Nossa intenção é dar aos gestores da Câmara Municipal, informações 

para a tomada de decisões no ano de 2021. 

Anderson Henriques Ferreira 

Coordenador do CAC – Centro de Apoio e Atendimento ao Cidadão 

Janeiro de 2021 

 

“A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior 
número de pessoas.” 
Michel de Montaigne 
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1.1 - Algumas lembranças de 19 de maio de 2006 
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2 – Identidade Organizacional 

 

No ano de 2021, o Centro de Apoio e Atendimento ao Cidadão – CAC completará 15 anos 

de existência. 

 

O CAC é um órgão do Poder Legislativo Lafaietense, criado pela Resolução nº 7, de 19 

de maio de 2006, que tem por objetivo a proteção, defesa e a orientação dos cidadãos, a 

divulgação dos seus direitos e a promoção da educação para a cidadania no Município de 

Conselheiro Lafaiete. 

 

Tais objetivos são concretizados por meio da prestação de diversos serviços de 

atendimento, seja na forma presencial ou na forma remota. Tais serviços compreendem: 

orientações aos cidadãos, confecção de currículos, emissão de documentos como a 

Carteira de Identidade e o Cartão Nacional de Saúde e diversos outros, como por 

exemplo: orientações para recebimento do Auxílio Emergencial e realização de prova de 

vida no INSS. 

 

O CAC funciona no térreo da Câmara Municipal, na Rua Assis Andrade, 540, Centro, de 

segunda a sexta-feira, de 7 às 18 horas. Além do atendimento presencial, os cidadãos 

podem falar com CAC pelo telefone (31) 3769-2835 ou utilizando a internet, por meio do 

Atendimento Virtual no whatsapp: nº (31) 98872-2370 ou pelos e-mails: 

cac@conselheirolafaiete.mg.leg.br e ouvidoria@conselheirolafaiete.mg.leg.br. 

mailto:cac@conselheirolafaiete.mg.leg.br%20e
mailto:ouvidoria@conselheirolafaiete.mg.leg.br
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2.1 - Compete ao CAC 

Conforme estipula a Resolução nº 7, de 19 de maio de 2006, compete ao CAC: 

1 – Dar atendimento e orientação permanente ao cidadão sobre os seus direitos e 

garantias; 

2 – Receber e avaliar consultas e denúncias apresentadas por entidades 

representativas ou por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado; 

3 – Processar administrativamente, nos termos do regulamento, as reclamações e 

denúncias consideradas procedentes; 

4 - Informar e conscientizar o cidadão, motivando-o para o exercício de seus direitos, 

por intermédio dos diferentes meios de comunicação; 

5 - Orientar o cidadão a recorrer ao Poder Judiciário, nos casos não resolvidos 

administrativamente; 

6 - Incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e entidades de defesa do 

cidadão; 

7 – Desenvolver pogramas relacionados com a educação para a cidadania. 

 

 

Com base nesses princípios, buscamos dar o melhor atendimento às pessoas que 

procuram nossos serviços. 
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3 – Avaliação de Desempenho Institucional 

 

A Lei Municipal nº 4.767, de 17 de novembro de 2005, prevê que os Poderes Legislativo e 

Executivo colocarão à disposição da Comunidade, nas repartições públicas do Município, 

caixas receptoras e impressos próprios, ou meio eletrônico que os substitua, para a 

formulação de sugestões e reclamações à Administração. 

 

Na Câmara Municipal, esse instrumento também é utilizado para dirigir aos cidadãos 

atendidos consulta sobre o desempenho institucional do Poder Legislativo. Trata-se da 

Avaliação de Desempenho Institucional, com disciplina dada pelo Ato do Diretor-Geral nº 

10, de 3 de novembro de 2008. 

 

Os atendentes do CAC, após terem efetuado atendimento presencial, prestam 

informações às pessoas atendidas a respeito do formulário de avaliação de desempenho 

institucional, orientando o seu preenchimento e ressaltando a sua importância para a 

melhoria do atendimento e dos serviços prestados. A participação dos cidadãos é 

voluntária e avalia seis aspectos: 

 

 

 Atendimento: fui atendido (a) com atenção, respeito e cortesia. 

 Organização do serviço: o atendimento foi realizado de forma organizada. 

 Informações: as informações a mim prestadas foram suficientes. 

 Resultados obtidos: fiquei satisfeito com a solução dada à minha solicitação. 

 Condições do local: as dependências em que tive acesso se encontravam 

limpas e bem conservadas. 

 Segurança: o sistema de vigilância existente transmitiu segurança, bem 

como facilitou o atendimento através do fornecimento de orientação exata. 
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A cada questão descrita, marcando com um “X” no espaço correspondente, os 

cidadãos devem responder o quesito, avaliando se ele foi atendido 

satisfatoriamente (SIM), parcialmente (PARCIALMENTE) ou se não foi atendido a 

contento (NÃO) 

 

 

 

Em relação a esse aspecto, não foi possível avaliar a contento o Desempenho 

Institucional, em razão da pandemia do covid-19, uma vez que a avaliação é feita 

logo após o atendimento presencial, por meio do formulário em papel como foi 

demonstrado na figura acima. 

 

A impossibilidade decorreu de dois fatores: primeiramente porque em razão da 

pandemia, o atendimento presencial foi interrompido por vários dias e, segundo 

porque, as avaliações são feitas em formulário impresso, utilizando caneta 

compartilhada, desse modo, para garantir a segurança das pessoas quanto à 

possibilidade contágio, essas avaliações foram suspensas. 
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Embora tenham sido feitas pelo prazo de 2 meses no ano de 2020, as ADIs 

servem como feed back,  na prestação do atendimento. 

 

 

Vejam agora alguns exemplos de ADIs reais, que foram feitas nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2020: 
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Esse tipo de avaliação que foi demonstrado acima, feita de forma presencial, 

somente foi possível porque foram feitas nos meses de janeiro e fevereiro de 

2020, vejamos: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Em que pesem tais impedimentos, por conta da pandemia, no decorrer do ano de 2020, 

foram criadas outras formas de avaliação, por meio de formulário virtual, que é 

disponibilizado por meio do Atendimento Virtual do CAC, pelo whatsapp nº (31) 98872-

2370. 

 

 

 

Janeiro e Fevereiro de 2020 

  SIM PARCIAL NÃO TOTAL 

ATENDIMENTO 617 0 0 617 

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO 615 2 0 617 

INFORMAÇOES 617 0 0 617 

RESULTADOS OBTIDOS 615 2 0 617 

CONDIÇOES DO LOCAL 611 4 2 617 

SEGURANÇA 610 7 0 617 
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O modelo de avaliação virtual funciona da seguinte forma: 

 

 

 

 

Tais avaliações virtuais, foram iniciadas em outubro /2020 e hoje são mais uma forma de 

avaliar os nossos serviços, de forma que algumas estatísticas já estão disponíveis, 

referentes às avaliações da Carteira de Identidade e do Cartão do SUS, a partir de 

outubro a dezembro de 2020, vejamos: 
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Nas avaliações virtuais, há um campo específico para quem quiser fazer algum 

comentário, como sugestão, raclamação ou elogios. 

 

Essas  avaliações que são feitas por escrito, proporcionam um maior feed back  sobre a 

forma como nosso atendimento vem sendo prestado, para que o serviço possa ser 

continuamente melhorado. Vejamos agora algumas dessas avaliações, tanto positivas 

quanto negativas: 

 

CONSEGUIU O 
ATENDIMENTO QUE 

PRECISAVA

OS ATENDENTES 
FORAM ATENCIOSOS?

SATISFAÇÃO DO 
SERVIÇO DE FORMA 

GERAL?

Carteira de Identidade

SIM PARCIAL NÃO

CONSEGUIU O 
ATENDIMENTO QUE 

PRECISAVA

OS ATENDENTES 
FORAM ATENCIOSOS?

SATISFAÇÃO DO 
SERVIÇO DE FORMA 

GERAL?

Cartão do SUS

SIM PARCIAL NÃO
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3.1 - Cartão do SUS 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Atendimento sempre perfeito, tanto presencial quanto pela internet. 
Parabéns a todos 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Muito bom o serviço prestado! 
Atendido rápido e sem dificuldade. 
Ótimo canal para solicitação de serviços! 
Parabéns! 

 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 
Gostei pela agilidade praticidade. 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Elogios 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Parabens ,o meu atendimento foi rapido e agil. 

 

 

 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 
Serviço perfeito! Atendimento super rápido! Parabéns! 

 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 
Visualizou recentemente e nem responde 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Sem mais para o momento. 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Quero agradecer pela atenção e o serviço prestado. 
Muito obrigada 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Muito bom 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 
Bom 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 
Atendimento perfeito 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Muito bom fazer pelo atsap 

 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 
Somente elogios ! Muito fácil e rápido ! Obrigada 
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Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Adorei a praticidade. Perfeito. 👏👏👏👏 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 
Eu amei o antendimento � 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Parabéns pelo atendimento e agilidade. 
Obrigada! 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

O atendimento foi bem rápido e prático. Só precisa ser mais divulgado, 
pois liguei para o posto de saúde e me disseram que era pra eu ir 
presencialmente. 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 

O serviço foi prestado com eficiência e agilidade! 

PARABÉNS 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? Obrigada pelo carinho 😘😘 

Sugetões, elogios ou reclamações? Parabéns pela atenção! Estão de parabéns pelo 

atendimento! 

Sugetões, elogios ou reclamações? 
Que o serviço fosse menos burocrático e mais 

objetivo. A solicitação é simples, mas leva 

tempo para o entendimento pelos atendentes. 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Nota 1000 
Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Nota 10 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Muito bm atendida 
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3.2 - Carteira de Identidade 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 
Gostaria de saber como fazer a segunda via da carteira de identidade 

 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 

Eu preciso urgentemente marcar para tirar identidade,porém não 

consigo! 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Parabéns 

 

Sugetões, elogios ou 

reclamações? 

Não fui atendida até agora preciso agendar segunda via de carteira de 

identidade não estou conseguindo 

 

 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Ótimo atendimento 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Ótimo atendimento 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Ótimo 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

atendimento Ótimo 

 

 

 

Estamos a cada atendimento incentivando a avaliação de nossos serviços pelos usuários, 

de modo a aprimorar cada vez mais nossa eficiência e desempenho. 

 

Portanto, esses são os indicadores da qualidade de atendimento no Centro de Apoio e  

Atendimento ao Cidadão. 

 

 

 

Sugetões, elogios ou 
reclamações? 

Eles foi educado 
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4 – Diagnósticos 

4.1 – Espaço Físico 

 

O CAC está localizado no andar térreo da Câmara Municipal, na parte central da cidade. 

A construção ocupa uma área de 36,40m2, que foi acrescida ao prédio original da Câmara 

Municipal no ano de 2006. Desde então, mudanças têm sido realizadas para a melhoria 

dessa estrutura. 

 

Cabe destacar que o CAC possui comunicação direta com a via pública, sendo facilmente 

localizável. Para pessoas com dificuldade de locomoção, os padrões de acessibilidade 

são satisfatoriamente atendidos, tendo, inclusive, no ano de 2019 o piso reformado para 

colocação de piso tátil, para ajudar na locomoção de deficientes visuias. 

 

Em 2020, foram colocadas divisórias de vidro, na área de atendimento, que levando em 

conta a pandemia, ajudam na proteção dos servidores e da população. Entre outras 

melhorias que foram implementadas em outros anos, destacamos o fechamento do 

portão lateral, canalizando o fluxo de pessoas que tem acesso ao prédio. Outro ponto a 

mencionar, foi a colocação de toldo translúcido, que protege as pessoas da chuva, da 

luminosidade excessiva e fezes de pombos. 

 

Em razão da qualidade do trabalho que é entegue à população lafaietense, tem sido 

crescente a procura pelos serviços ofertados pelo CAC, com um aumento cada vez maior 

do fluxo de pessoas que procuram esse órgão, sendo que o espaço destinado ao CAC é 

incompatível com a demanda dos usuários. 

 

Nesse sentido, para possibilitar um atendimento de um maior número de pessoas, deverá 

ser cogitada a ampliação da sede do CAC, o que atualmente se mostra difícil, ante a 

ausência de espaço para expansão das instalações no próprio prédio da Câmara 

Municipal. 

 

Todavia, outra solução foi apontada, trata-se da instalação da sede do CAC em outro 

ponto na cidade, em área central, de modo a facilitar o acesso aos cidadãos, o que 

certamente poderia ampliar o atendimento, aumentando a entrega de serviços como, por 

exemplo, o documento da Carteira de Identidade, uma das demandas que mais crescem, 

haja vista o número de habitantes em Conselheiro Lafaiete, que no ano de 2020 teve a 
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população estimada em 129.606 pessoas1, sem contar ainda, vários cidadãos de outros 

municípios que também são atendidos diariamente no CAC. 

4.2 – Segurança 

 

A segurança vem sendo constantemente aprimorada, como, por exemplo, a modificação 

de acesso à Câmara Municipal, com a instalação de uma entrada centralizada e detector 

de metais, tudo isso controlada pela vigilância da Câmara. 

 

 

 

 

 

Essa reformulação, foi essencial para a prevenção ao contágio do covid-19 no ano de 

2020, de modo que possibilitou o controle de entrada individual, com medição de 

temperatura das pessoas e higienização com alcóol das mãos. 

 

Além dos pontos mencionados acima, o sistema de câmeras de vigilância hoje também é 

mais um ponto que contribui fortemente para a segurança de todos e a garantia do 

patrimônio público. 

 

                                              

1 IBGE 
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Outro ponto importante, é que no ano de 2019, a equipe do CAC, participou de 

treinamento de combate a incêndio e primeiros socorros, o que é essencial para um órgão 

que recebe um grande número de pessoas todos os anos. 

4.3 – Equipe 

 

A equipe de trabalho do CAC é composta por seu Coordenador e mais seis servidores e 

quatro estagiários, divididos em dois turnos de trabalho. 

 

No ano de 2019 uma antiga reivindicação foi atendida, com a posse de quatro servidores 

efetivos, oriundos do último concurso público da Câmara Municipal. 

 

Com esse aporte na nossa equipe, foi possível melhorar número de emissões do 

documento de Identidade, bem como aprimorar o serviço de uma forma geral. 

 

Os estagiários também exercem um papel fundamental nas atividades do CAC, com 

muita seriedade e compromisso. 

 

4.4 - Mobiliário 

 

O precário mobiliário que estava no CAC foi substituído por móveis planejados. A 

susbtituição foi necessária, haja vista, que esses equipamentos causavam risco aos 

servidores e às pessoas no atendimento. 

ANTES 
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DEPOIS 
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No setor de identificação, o pequeno espaço também foi explorado de modo a dar lugar a 

todos os equipamentos que compõem a execução do serviço de identificação. Cabe 

registrar que o local ainda é muito pequeno, todavia, está sendo aproveitado da melhor 

forma possível. 

 

No ano de 2020, também foi colocada divisória de vidro para proteção dos servidores e 

usuários, para a prevenção quanto à possibilidade de contágio pelo covid-19. 

 

Essa também foi uma grande conquista para o CAC, servidores e usuários, que reflete 

diretamente na melhoria da prestação do serviço público. 

 

4.5 – Informática 

 

Atualmente, a prestação dos serviços do CAC, está diretamente atrelada aos 

computadores, dessa forma, o bom funcionamento das máquinas é essencial para boa 

conclusão dos atendimentos. 

 

Em matéria de equipamentos, a informática ainda é nosso maior problema, pois, salvo por 

um único notebook, com 1 ano de uso, todos os computadores do CAC estão defasados, 

funcionando de maneira precária, mesmo quando sofrem reparos . 

 

Os problemas que ocorrem com esses equipamentos causam grande prejuízo ao 

atendimento, como atrasos, ou até mesmo, a necessidade de reagendamentos. 

 

Segundo consta, no ano de 2021 alguns computadores serão trocados. 

 

Outro ponto a mencionar, é a necessidade de reformulação do cabeamento de rede, além 

de alguns serem bem antigos, com mau contato, estão mal posicionados, situados em 

local onde há trânsito de pessoas, sendo que com qualquer esbarrão, podem ser 

desconectados facilmente, impossibilitando o acesso aos sistemas. 

 

Cabe ressaltar que todos esses problemas já foram repassados ao Setor responsável. 
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4.6 – Acessibilidade para pessoas com deficiência 

 

Pensando na inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, a Câmara 

Municipal tem tomado medidas para que esses cidadãos possam ser atendidos com mais 

dignidade. 

 

Os acessos do edifício do Legislativo Municipal, foram adaptados, com a colocação de 

piso tátil, para atender pessoas com deficiência visual, possibilitando assim, maior 

independência às pessoas com esse tipo de deficiência. 

 

Para pessoas com deficiência auditiva, houve a contratação de serviço de linguagem de 

sinais por vídeo conferência, por meio de aparelho que foi desenvolvido exclusivamente 

para essa finalidade, o que possibilita o servidor no momento do atendimento, saber com 

precisão, qual é a demanda do usuário. 

 

Outras medidas de inclusão estão sendo estudadas, no âmbito do CAC, como a 

implantação de documento que permite identificar as pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), de modo que possam usufruir de direitos, com a apresentação do 

referido documento. 
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5 – Serviços 

 

No ano de 2020, o CAC realizou 26.309 atendimentos. Desse total, 16.978 (64.53%) 

foram atendimentos presenciais, e os demais, 9.331 (35,47%), atendimentos remotos 

(telefone, e-mail, whatsapp e teletrabalho). 

 

Os serviços mais demandados (em ordem decrescente) foram: a Carteira de Identidade, 

com 13.186 atendimentos (50,12% do total), o Cartão Nacional de Saúde (Cartão do 

SUS), com 6.402 atendimentos (24,33% do total), Currículos, com 3.629 atendimentos 

(13,79% do total), Auxílio emergencial, com 2.395 atendimentos (9,10% do total), Serviços 

diversos, com 437 atendimentos (1.66% do total) e a Ouvidoria Pública do Legislativo, 

com 260 atendimentos (0,99% do total). 

 

Vejam o gráfico a seguir com os resultados: 
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Todavia, de uma forma geral, no que diz respeito ao número de atendimentos que foram 

realizados no ano de 2020, não poderiamos deixar de mencionar sobre os efeitos da 

pandemia de covid-19, na execução dos serviços do CAC. 

 

É que, conforme pode ser observado no gráfico abaixo, quando são totalizados os 

atendimentos por ano, nota-se uma linha crescente até o ano de 2019, todavia, em 

decorrência de limitações no atendimentos impostas por conta da pandemia, houve uma 

queda de 33,69% no ano de 2020 quando comparado ao ano de 2019, vejamos: 
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5.1 – O CAC na pandemia 

Em que pesem todas as limitações que foram impostas à população em decorrência da 

pandemia de covid-19, mesmo nos períodos que as instituições foram obrigadas a fechar 

as portas na tentativa de conter o avanço da doença, a Câmara Municipal de Conselheiro 

Lafaiete, por meio do CAC – Centro de Apoio e Atendimento ao Cidadão, com muita 

responsabilidade e cuidado, manteve vários de seus serviços em funcionamento. 

 

Cabe ressaltar o trabalho realizado pelos servidores públicos (Identificadores ad hoc)  

lotados  no CAC, que mesmo nos períodos em que houve fechamento total, prestaram 

atendimento presencialmente no CAC, com a emissão emergencial do documento de 

Identidade para várias pessoas, com necessidades como tratamento de saúde 

(internações/cirurgias), retirar pagamentos (benefícios/salários), retirar remédios, dentre 

outros. Não restam dúvidas que esses atendimentos foram essenciais para que as 

pessoas pudessem exercer seus direitos naquele momento. 

 

Os demais servidores e estagiários também realizaram um grande trabalho nos períodos 

de isolamento, atuando de forma remota em suas casas, em regime de teletrabalho. 

 

Vários serviços foram realizados por meio do teletrabalho, com destaque para o Cartão 

do SUS e informações acerca do Auxílio Emergencial, dentre outras informações de 

serviços variados. 

 

5.1.1 – Cartão do SUS à distância 

 

Para se ter ideia da importância do serviço que foi realizado remotamente no ano de 

2020, dentre o total de serviços relativos ao Cartão do SUS, entre emissão do documento 

e informações foram 6.402 atendimentos, porém, desse total, foram emitidos 1.931 

“Cartões do SUS” de forma exclusivamente remota, sem o cidadão ter sair de sua casa. 

Essa iniciativa tem por objetivo limitar a circulação de pessoas, para não correrem riscos 

desnecessários.  

 

Para tanto, basta o cidadão acessar o Atendimento Virtual do CAC pelo whatsapp e 

enviar toda documentação por meio de foto, que passa por uma avaliação criteriosa dos 

servidores. Estando correta, é enviado um arquivo no formato PDF com o Cartão do SUS 

da pessoa. Este serviço tem recebido uma ótima avaliação e agradecimentos por parte da 

população. 
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5.1.2 – Auxílio Emergencial - Informações 

 

Nos períodos mais sombrios da pandemia, com muitos isolamentos, desinformação e 

pânico, a Câmara Municipal por meio do CAC foi pioneira em prestar esse tipo de serviço 

de informações à população. O que se percebia na época é que as pessoas estavam 

totalmente desnorteadas diante dessa situação, não sabendo a quem recorrer, pois, o 

atendimento dos órgãos oficiais estavam saturados com tamanha demanda.  

 

Passados esses meses, podemos afirmar que a Câmara Municipal contribuiu de forma 

significativa para auxiliar centenas de pessoas a receber esse benefício social. 

 

Com uma equipe formada não apenas por servidores do CAC, mas, de outros setores da 

Câmara como: Biblioteca, Procuradoria, Secretaria do Legislativo, dentre outros, vários se 

uniram em prol de atender o cidadão e buscar informações seguras, para as pessoas que 

necessitavam receber o Auxílio Emergencial. 

 

Essa força tarefa, buscou informações de órgãos oficiais como a Caixa Econômica 

Federal e Dataprev, todavia, não foi suficiente, pois, as dúvidas das pessoas não se 

limitavam apenas aos manuais que foram disponibilizados. 

 

Dessa forma, a busca de informações percorreu por redes sociais, matérias jornalísticas e 

até mesmo, relatos de pessoas próximas que vivenciaram determinadas situações e 

conseguiram solucionar determinado problema. Um trabalho minuncioso. 

 

 Toda essa informação, é claro, foi processada e checada antes de ser repassada às 

pessoas.  

 

Desse modo, foram realizados 2.395 atendimentos de forma remota, relacionados ao 

Auxílio Emergencial que foi ofertado pelo Governo Federal.  

 

Agora vejam exemplos dos atendimentos que foram feitos: 
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5- Eu fiz o cadastro do auxilio emergencial dia 7. Até hj tá em análise. E normal tá até hj em 
análise? Sou casado e tenho uma menina de 1 ano e 9 meses  [14:24, 20/04/2020] +55 
31xxxxxxxx: - ENVIADA A RESPOSTA EM 20/04/2020 

 
Fonte: http://www.caixa.gov.br/auxilio/perguntas-frequentes/Paginas/default.aspx 
 
Como já passou do prazo informado no site, o indicado seria procurar uma agência da Caixa para 
resolver sua dúvida 
 

9- é porque eu tenho o card unico ja. meu auxilio ja foi aprovado faz 2 semanas mas como 
eu nao tenho conta na caixa tive que baixar o aplicativo caixa tem mas esse.aplicativo 
nunca abre sempre d que ta fora do ar. como faço? sera que se eu for na loterica eu 
consigo? [15:28, 20/04/2020] +55 31 xxxxxxxxxx- ENVIADA A RESPOSTA EM 20/04/2020 
 

 
Fonte: http://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/caixatem/Paginas/default.aspx 
 
Caso continue sem conseguir acessar o aplicativo, procure uma agência da Caixa. 
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205- [15:23, 18/05/2020] +55 31 8987-9604: Oi boa tarde  
Me chamo xxxxxxx  
Fiz meu cadastro para o auxilio emergencial e foi negado  
Estão alegando que na minha casa já tem membros recebendo o auxilio  
Sendo que só mora eu e meu marido que também não foi aprovado 
[15:23, 18/05/2020] +55 31 xxxxxxxxx: Tem alguém que possa me ajudar ? 
[15:24, 18/05/2020] +55 31 xxxxxxxxx: Pois na caixa disseram que tenho que contestar mas 
não disseram onde  
Estamos desempregados e sem renda alguma - ENVIADO 
 

Prezada(o) cidadã(o), no site da caixa há apenas a informação de contestar esse 
resultado para quem faz parte do público do Cadastro Único. 

 
Fonte: http://www.caixa.gov.br/auxilio/perguntas-
frequentes/Paginas/default.aspx#1828asp 

 

No link https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio , é possível consultar mais detalhes sobre o 
motivo de o auxílio ter sido negado. Após acessar o site, basta clicar em “Acompanhe sua 
Solicitação” e inserir os seus dados. Serão exibidos os motivos que justificaram a 
negativa da concessão do benefício e de acordo com esses motivos pode ficar disponível 
a opção de “Contestar essa informação”. 

Fonte: 

https://noticias.r7.com/prisma/o-que-e-que-eu-faco-sophia/auxilio-negado-veja-o-passo-a-
passo-de-como-fazer-a-contestacao-15052020 
 

197-[16:53, 04/05/2020] +55 31 xxxxxxxx: Olá 

[16:53, 04/05/2020] +55 31 xxxxxxxxx: Boa tarde 

[16:54, 04/05/2020] +55 31 xxxxxxxxx: Eu fiz o meu cadastro  de auxílio  imergencial 
[16:55, 04/05/2020] +55 31 xxxxxxxxx: Mas o número  do telefone  que eu coloquei 
no cadastro  não pode receber msm , assim quando vou consulta e manda o código 

[16:55, 04/05/2020] +55 31 xxxxxxxxx: Eu não tenho acesso 

[16:56, 04/05/2020] +55 31 xxxxxxxxxx: Como eu faço? 

[16:57, 04/05/2020] +55 31 xxxxxxxxx: Tentei fazer outro e não consigo  , fala que o 
CPF já foi cadastro - ENVIADO 
 

 
Não é possível alterar seus dados depois que o cadastro é finalizado. Se não conseguir o 
acesso com esse número de telefone, o indicado seria entrar em contato com a CAIXA 
pelos Canais de Atendimento abaixo ou pelo número 111. Somente se não obtiver 
sucesso se dirija até a agência mais próxima, sempre buscando evitar aglomerações. 
  

 

http://www.caixa.gov.br/auxilio/perguntas-frequentes/Paginas/default.aspx#1828asp
http://www.caixa.gov.br/auxilio/perguntas-frequentes/Paginas/default.aspx#1828asp
https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
https://noticias.r7.com/prisma/o-que-e-que-eu-faco-sophia/auxilio-negado-veja-o-passo-a-passo-de-como-fazer-a-contestacao-15052020
https://noticias.r7.com/prisma/o-que-e-que-eu-faco-sophia/auxilio-negado-veja-o-passo-a-passo-de-como-fazer-a-contestacao-15052020
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Portanto, além dos serviços que foram mencionados acima, de Cartão do SUS e Auxílio 

Emergencial, muitos outros serviços baseados em informações foram repassados à 

população de forma remota. 

 

5.2 – Atendimento Virtual do CAC 

 

Em meio a pandemia do covid-19, buscamos ofertar novas formas de atendimento à 

população, que reduzissem a necessidade de ter que sair de casa para conseguir o 

atendimento. 

 

Sendo assim, em julho de 2020 foi dado início ao Atendimento Virtual do CAC, que 

funciona por meio do aplicativo de whatsapp, com auxílio de um chatbot, que é um 

software que interage com as pessoas, baseado nas diretrizes que estão programadas 

antecipadamente.  

 

A grande vantagem desse tipo de atendimento é que ele pode interagir com os cidadãos 

24 horas por dia, 7 dias por semana, não estando limitado pelo tempo ou por lugar físico. 

 

No caso específico do CAC, além das interações automáticas (apenas com o uso do app  

sem auxílio de um servidor público), existem interações automáticas que servem como 

preparação na execução de determinado tipo de serviço, como por exemplo o Cartão do 

SUS e a Carteira de Identidade. 

 

Nesses casos, o usuário clica na opção do serviço desejado, de modo que o próprio 

chatbot retorna com a orientação acerca dos documentos necessários, data de 

agendamento, horários e etc. 

 

Isso contribuiu para reduzir o tempo de atendimento e aumentar a quantidade de pessoas 

que são atendidas, utilizando melhor o tempo e os recursos disponíveis. 

 

Esse serviço foi criado para facilitar o atendimento na pandemia, porém, veio pra ficar. 
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Os serviços e informações diponibilizados pelo Atendimento Virtual do CAC pelo 

whatsapp nº (31) 98872-2370 são: 

 

1. Informações sobre agendamento da Carteira de Identidade; 

2. Documentação necessária para tirar a Carteira de Identidade; 

3. Informações sobre como pagar a taxa ou ter isenção de pagamento para tirar o RG; 

4. Emissão do Cartão do SUS; 

5. Ouvidoria Pública do Legislativo, fazer uma manifestação;  

6. Orientações sobre a prova de vida do INSS; 

7. Funcionamento da Câmara Municipal; 

8. Pesquisa de Leis Municipais; 

9. Informações sobre o Gabinete dos Vereadores; 

10. Prevenção ao suicídio; 

11. Informações sobre transporte público gratuito para idosos e pessoas com deficiência; 

12. Informações sobre o Procon Municipal; 

13. CPF; 

14. Alistamento militar; 

15. Passaporte; 

16. Cartório Eleitoral / Título de Eleitor; 

17. Carteira de Trabalho Digital; 

18. Iluminação Pública; 

19. Animal em via pública; 

20. Telefones de utilidade pública; 

21. Segunda via de certidão de nascimento e casamento; 

22. Avaliação do Atendimento do CAC. 

 

 

 

Vejam como esse serviço está disponibilizado no aplicativo: 
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5.3 – Carteira de Identidade  

 

A Carteira de Identidade é uma das formas de identificação civil, que caracteriza o 

indivíduo 

Por seu caráter único, para que dessa forma possa usufruir de seus direitos como cidadão 

no território nacional. Esse documento tem o fim de comprovar a identidade de uma 

pessoa física, seja perante aos órgãos públicos ou privados, além de ser necessário para 

a solicitação de outros documentos. O documento é válido em todo território nacional. 

 

No ano de 2020, o CAC realizou 13.186 atendimentos relacionados diretamente à 

emissão do documento de Identidade, o que correspondeu a 50,12% do total de 

atendimentos no CAC. 

 

A emissão do documento de indentidade foi muito prejudicada no ano de 2020 por conta 

da pandemia do covid-19, pois, houve a necessidade que medidas legais fossem 

tomadas, no âmbito do Legislativo municipal, para conter a propação de infecção e 

transmissão local, bem como para preservar a saúde de vereadores, servidores, 

estagiários, terceirizados e público em geral. 

 

Sendo assim, foram editadas Portarias, que suspenderam o expediente por conta da 

pandemia, sendo mantidos os atendimentos emergenciais e em regime de teletrabalho, 

vejamos: 

 

 Portaria nº 020, de 18 de março de 2020, suspendeu o expediente no CAC de 19 

de março a 31 de março de 2020; 

 Portaria nº 022, de 31 de março de 2020, prorrogou a suspensão do expediente no 

CAC até 15 de abril de 2020; 

 Portaria nº 023, de 15 de abril de 2020, prorrogou a suspensão do expediente no 

CAC até 30 de abril de 2020; 

 Portaria nº 024, de 30 de abril de 2020, prorrogou a suspensão do expediente no 

CAC até 8 de maio de 2020; 

 Portaria nº 025, de 07 de maio de 2020, prorrogou a suspensão do expediente no 

CAC até 15 de maio de 2020 e fixou o retorno às atividades apenas para as 

pessoas que não pertencem ao grupo de risco, os estagiários permaneceram em 

regime de tele trabalho;  

 Portaria nº 030, de 7 de agosto de 2020, determinou o retorno de servidores e 

estagiários às atividades presenciais. 
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Portanto, com a necessidade de conter a propagação do vírus, as atividades presenciais 

foram suspensas ou limitadas, sendo que ao todo, foram 57 dias de suspensão de 

atividades presenciais, embora, mesmo com esta restrição, o CAC tenha atendido um 

número limitado de pessoas presencialmente, para poder emitir Carteiras de Identidade 

nos casos emergenciais. 

 

Vale lembrar, que a Câmara Municipal teve a preocupação de conter a propação de 

infecção e transmissão local, bem como para preservar a saúde de servidores, e público 

em geral. 

 

De outro lado, em 20 de março de 2020, foi publicada a Portaria SIIP nº 001, de 19 de 

março de 2020, assinada pelo Sr. Ivan José Lopes, Delegado Geral de Polícia – 

Superintendente de Informações e Inteligência Policial do Estado de Minas Gerais. 

 

O referido documento estipulou quais casos deveriam ser atendidos para emissão da 

Carteira de Identidade naquele momento, vejamos: 

 

Portaria SIIP nº 001, de 19 de março de 2020 

 

(...) 

“Art. 3º O atendimento presencial do cidadão no Instituto de 

Identificação e nos Postos de Identificação, descentralizados, referentes 

aos serviços de emissão de carteira de identidade, ficam restritos às 

situações emergenciais, devidamente comprovadas, quando a 

carteira de identidade for documento necessário para: 

I - solicitar medicamentos, consulta ou tratamento médico, na rede 

pública ou privada de saúde; 

II - cumprir exigências das relações de trabalho ou emprego; e 

III - realizar viagens nacionais ou internacionais à trabalho ou para 

tratamento de saúde. 

Art. 4º Os agendamentos anteriormente realizados para emissão de 

carteira de identidade, ainda que não abrangidos nas hipóteses do 

artigo 2º, serão mantidos até o dia 23 de março de 2020. 

§ 1º Os Postos de Identificação, descentralizados, deverão empreender 

esforços para que sejam reagendados os serviços não emergenciais. 

§ 2º Ficam suspensos novos agendamentos, exceto os emergenciais, a 

partir da entrada em vigor desta Portaria. 

Art. 5º As disposições desta Portaria aplicam-se aos Postos de 

Identificação, descentralizados, ainda que sediados em imóveis de 

Instituição ou Órgão público diverso da Polícia Civil, exceto se todas as 
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atividades ou o acesso ao público no local forem por aquele 

interrompidos.” 

 

Desse modo, a da Carteira de Identidade sofreu uma redução na emissão de 17%, 

quando comparada ao ano anterior, o que poderia ser até maior se não fosse o esforço do 

CAC em elevar as emissões, nos períodos de abertura das atividades presenciais. 

 

5.3.1 - Balanço dos atendimentos da Carteira de Identidade em 2020 

 

No ano de 2020, foram contabilizados 13.186 atendimentos (50,12% do total de 

atendimentos do CAC). Nesse total estão incluídos todos atendimentos referentes à 

Carteira de Identidade, feitos tanto de maneira remota quanto presencial, o que 

corresponde desde orientações, até propriamente a entrega do documento ao cidadão. 

 

Ao todo, foram efetivados 4.561 agendamentos para confecção do documento, desse 

todo estão incluídos tanto o agendamento geral quanto os agendamentos prioritários da 

agenda do idoso, conforme estipula a Lei Municipal nº 5.694, de 4 de dezembro de 2014. 

 

Cabe destacar que do total de 4.561 agendamentos, houve um comparecimento de 3.598 

pessoas (78,89% dos agendamentos).  

 

Apesar do curto período de tempo entre a data de agendamento em relação às opções de 

dias que se tem para ser atendido (sempre na semana seguinte), pode-se dizer que o não 

comparecimento ainda é um problema, pois, como se vê, no ano de 2020, 963 pessoas 

não compareceram para atendimento (21,11% do total de agendamentos).  
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O não comparecimento prejudica a prestação do atendimento, à medida que são retiradas 

vagas de pessoas que realmente necessitam do documento, haja vista a alta demanda 

por esse tipo de serviço. Contudo, além da conscientização que é feita aos cidadãos 

pelos servidores do CAC, o próprio Agenda Minas, que é o site responsável por processar 

os agendamentos, tem limitado temporalmente o agendamento de cidadãos que 

agendam e não comparecem. 

 

5.3.2 – Documentação Necessária x Emissão do Documento 

 

No que se refere à documentação necessária para confecção da Carteira de Identidade, o 

CAC tem feito um esforço continuo para aperfeiçoar as informações e alcançar o maior 

número de pessoas. Para tanto, utiliza vários canais  para indicar qual é a documentação 

correta a ser apresentada no dia do atendimento, como: panfletos, internet, whatsapp, 

telefone e etc. 

 

Não bastasse isso, há também o próprio site do Agenda Minas, que disponibiliza toda 

informação necesssária para o atendimento, incluindo a  documentação necessária. 

 

Além de panfletos explicativos que são disponibilizados pelos servidores do CAC, e 

também deixados com os vigias para distribuição, há também um rol explicativo no site da 

Câmara Municipal, bem como no Atendimento Virtual do CAC (onde há 3 opções no 

menu para poder obter várias informações sobre a Carteira de Identidade), também há 

informação que pode ser solicitada por telefone, ou pelos e-mails do CAC e da Ouvidoria 

Pública do Legislativo. 

 

Em que pesem tais esforços, no ano de 2020, 354 pessoas (9,84% do total de 

comparecimentos) não conseguiram ter emitida a Carteira de Identidade, em decorrência 

de não estar portando a documentação correta. 

 

Desse total, a justificativa se dá pelos seguintes motivos: 

 

 216 (6%) pessoas, por não estar portando a Certidão de Casamento/Nascimento 

da forma correta, como por exemplo, falta da certidão original ou, certidão original 

muito danificada que impossibilita a leitura ou, falta de averbação da 

separação/divórcio no documento, conforme estado civil atual. 

 54 (1,5%) pessoas, por não apresentar a foto 3x4, ou por apresentar fora dos 

padrões estipulados pela PCMG na Portaria nº 2, de 15 de abril de 2019. 
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 71 (1,97%) pessoas, por não apresentar a taxa de emissão do documento paga, ou 

não apresentar documento que isenta o pagamento. 

 13 (0,36%) pessoas menores de 16 anos de idade, por não estarem 

acompanhados do responsável legal, pai ou mãe, no momento de emissão do 

documento. 

 

 

5.3.3 – Cadastramento da ficha datilóscopica (“sem fórmula”) 

 

Nesse passo, cabe mencionar ainda, a impossibilidade de finalização do atendimento 

momentânea, em decorrência dos “sem fórmula”, que é o termo popular para designar os 

casos em que pessoa ainda não tem a sua ficha datilóscopica devidamente cadastrada 

nos sistemas da Polícia Civil de Minas Gerais. 

 

Consta que no ano de 2020, 456 pessoas (12% em relação ao total de comparecimentos) 

deixaram de ter o atendimento finalizado no dia, em virtude desse fato. 

 

Todavia, esse prazo de atendimento tem sido cada vez menor, graças aos esforços tanto 

de servidores do CAC e da Polícia Civil de Minas Gerais (Delegada de Polícia Civil e 

Policiais Civis),  lotados no 1º Distrito Policial nesta Cidade, o processo de cadastro das 

fichas no IIMG tem demorado o prazo médio de 10 a 15 dias. 

 

 

Sem Certidão
6%

Sem foto
1,5%

Sem taxa
1,97%

Menor 
desacompanhado

0,36%

Documentação Inadequada

Sem Certidão

Sem foto

Sem taxa

Menor desacompanhado
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5.3.4 – Reagendamentos 

 

Outro ponto a comentar em relação às estatísticas é que 169 pessoas (4,70% em relação 

ao total de comparecimentos) tiveram seus atendimentos reagendados, em virtude de 

problemas técnicos como, por exemplo, queda da internet, falha nos sistemas da PCMG 

ou computador com defeito. 

 

A melhoria na técnica em computadores e cabeamento de rede é uma meta a ser atingida 

pelo CAC. 

 

5.3.5 – Entrega do documento “na hora” 

 

No ano de 2020 foi implementada a entrega do documento no mesmo dia, ao final do 

atendimento.  

 

Anteriormente, o documento era entregue no dia seguinte, mas, a entrega do documento 

no mesmo dia já era um objetivo antigo, que foi atingido pelo CAC. 

 

Muitas das pessoas que utlizam os serviços do CAC residem em outros munícipios e isso 

também trouxe um benefício muito grande, pois, não precisam viajar novamente para 

buscar o documento. 

 

Outro dado, é que muitas pessoas deixavam de retirar seus documentos dentro do prazo 

de 90 dias, pois, após esse prazo o documento deve ser retido e encaminhado à PCMG. 

 

Vale lembrar que, principalmente, a entrega do documento na hora, também contribui 

para prevenção do contágio e propagação do covid-19, uma vez que a pessoa não tem 

que retornar ao CAC, apenas para poder retirar o documento. 
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5.3.6 – Agendamento da Carteira de Identidade 

 

O agendamento para Carteira de Identidade no CAC,  ocorre todas as sextas-feiras, a 

partir das 10h da manhã, salvo em feriados/pontos facultativos que ocorram na sexta-

feira, de modo que nesse caso, o agendamento é antecipado para o dia útil anterior. 

 

O agendamento da Carteira de Identidade é feito pelo site ou aplicativo do Agenda Minas 

que foi desenvolvido pela Companhia de Tecnologia do Estado de Minas Gerais – 

Prodemge, que disponibiliza essa ferramenta para que cidadãos realizem o agendamento 

eletrônico para diversos serviços ofertados pela administração pública do Estado de 

Minas Gerais. 

 

A exceção nesse caso, ocorre apenas para o agendamento do idoso (acima de 60 anos), 

conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.694, de 4 de dezembro de 2014, com agendamento 

ocorrendo em agenda separada, podendo ser feito de forma presencial ou por telefone. 

 

O agendamento deste serviço pelo site ou aplicativo, homenageia princípios 

Constitucionais como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

sem qualquer interferência de dirigentes do Poder Legislativo, ou servidores públicos. 

 

Dessa forma, o fator mais importante desse sistema é que ele é auditável e transparente, 

haja vista a alta demanda pelo serviço.  

 

Em que pese a estabilidade e o bom funcionamento do Agenda Minas, alguns fatores 

devem ser considerados, com objetivo de oferecer melhores serviços à população. 

 

Ocorre que no ano de 2020, esse sistema passou por reformulação, no que tange ao 

modo como o agendamento é realizado. É que antes de escolher a sua vaga, o cidadão 

deve realizar um cadastro por “Autenticação via acesso único do Governo Federal 

gov.br”2. 

 

Para pessoas que possuem familiaridade com senhas, aplicativos, esse cadastro pode 

ocorrer de forma rápida, ou, até mesmo já possuir o cadastro, uma vez que o “Acesso 

único” é utlizado em várias plataformas do Governo Federal, como por exemplo a 

inscrição no Enem dentre outros. 

 

                                              

2 https://cidadao.mg.gov.br/#/login 
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Porém, muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse cadastro, pois, não se recordam de 

senhas utilizadas anteriormente, e, na maioria das vezes, o cidadão precisa agendar a 

emissão com urgência, porque deixou para última hora ou por simplesmente não 

conseguir realizar o cadastro. 

 

Preocupados com essa situação, o CAC está em desenvolvimento de um modelo de site 

que poderia ser utlizado para susbtituir o Agenda Minas. 

 

Os parametros para elaboração do programa de agendamento são bem claros: 

 

 Auditabilidade; 

 Transparência 

 Eficiência 

 

O projeto desse site já está nos tramites finais, de modo que será repassado à Analista de 

Sistemas da Casa, para envio ao Interlegis, que é o braço do Senado Federal para a 

modernização e integração do Legislativo brasileiro (não haverá custos para Câmara 

Municipal no desenvolvimento do programa). 

 

O Interlegis tem por objetivo fortalecer o Poder Legislativo brasileiro por meio do estímulo 

à modernização e a integração das casas legislativas. Realiza sua missão em grande 

parte com a transferência de tecnologia e com ações de capacitação. 

As ferramentas tecnológicas desenvolvidas e disponibilizadas gratuitamente para as 

câmaras municipais possibilitam a criação de portais na internet para as casas; o 

armazenamento de sistemas; a identificação .Leg nos endereços eletrônicos e a 

automatização de todo o processo legislativo.  

 

Assim, esperamos facilitar e melhorar a forma de acesso à população para agendamento 

da Carteira de Identidade no CAC da Câmara Municipal. 
 

5.4 – Cartão Nacional do SUS 

 

O Cartão Nacional do SUS (CNS) é o documento de identificação do usuário do SUS. 

Este registro contém as informações dos indivíduos, como: dados pessoais (nome, nome 

da mãe, data de nascimento, etc), contatos (telefones, endereço, e-mails) e documentos 

(CPF, RG, Certidões, etc.).  
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Atualmente, o número do CNS é utilizado nos sistemas informatizados de saúde que 

demandam identificação dos indivíduos, sejam usuários, operadores ou profissionais de 

saúde.  

 

Dessa forma, o CNS possibilita a criação do histórico de atendimento de cada cidadão no 

Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do acesso às Bases de Dados dos Sistemas de 

atenção básica, sistema hospitalar, sistema de dispensação de medicamentos, etc. 

 

Com o CNS, o usuário do SUS pode conferir as informações de suas internações 

hospitalares, com dados sobre atendimento ambulatorial de média e alta complexidade e 

aquisição de medicamentos no programa Farmácia Popular.  

 

O sistema do Cartão identifica o indivíduo para garantir a cidadania, coordena 

informações para humanizar o atendimento e padronizar os procedimentos para 

democratizar o uso do recurso público. 

 

Quais são os benefícios de ter o CNS: 

 

 Rapidez na identificação do usuário; 

 Localização do prontuário pelo número do Cartão; 

 Vinculação de: profissional, usuário, estabelecimento de saúde e atendimento; 

 Registro dos atendimentos realizados; 

 Registro do agendamento e execução de consultas e exames; 

 Dispensação de medicamentos; 

 Atualização de dados cadastrais. 

 

No ano de 2020, o CAC realizou 6.402 atendimentos (24,33% do total de serviços) 

relacionados ao Cartão do SUS, como emissão do documento e informações. 

 

Atualmente, a atuação do CAC em relação ao CNS está regulamentada por Acordo de 

Cooperação Técnica nº 013/2018 entre a Câmara Municipal e o município. 

 

Para ter atendimento no CAC para emissão do CNS, o cidadão não precisa agendar 

atendimento, que é segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. 
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A partir de 03 de abril de 2020, os Cartões do SUS passaram a ser emitidos também por 

via remota. Esse ato foi fundamental para que as pessoas não precisassem sair de suas 

casas para poder obter o Cartão do SUS, em virtude da pandemia do covid-19. 

 

A documentação necessária para atendimento é: 

 

 Carteira de Identidade, ou; 

 Certidão de Nascimento (se solteiro), ou; 

 Certidão de Casamento (se é ou já foi casado), ou; 

 Documento Oficial com foto, que contenha o município e o estado de nascimento 

da pessoa, nome do interessado, sua filiação e data de nascimento. 

(somente serão aceitos documentos originais ou cópia autenticada em Cartório de 

Notas. 

 CPF  

  Comprovante de Residência (de preferência que contenha o CEP atualizado da 

Rua). 

 

Cabe destacar que a CNH não pode ser utilizada, uma vez que não possui o local de 

nascimento da pessoa. 

 

Desse modo, a emissão do Cartão Nacional de Saúde é um importante serviço que é 

ofertado pelo CAC À população de Conselheiro Lafaiete, tanto presencialmente, quanto 

remotamente. 

 

5.5 – Currículos 

 

O primeiro contato entre o profissional e o seu possível empregador é feito por meio do 

currículo. Por isso, antes de enviá-lo a uma empresa é muito importante verificar se todas 

as informações estão corretas e observar a ordem dos dados, pois facilita a leitura do 

documento.3 

 

Um currículo bem estruturado é uma potencial ferramenta para chamara a atenção de um 

recrutador. Ele é a porta de entrada para entrevistas e possível empregos e deve ser bem 

estruturado para garantir que seu alvo no caso, os recrutadores sejam atingidos. 

                                              

3 https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/dicas-emprego/curriculo/dicas-para-ter-um-bom-
curriculo/ 
 

https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/dicas-emprego/curriculo/dicas-para-ter-um-bom-curriculo/
https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/dicas-emprego/curriculo/dicas-para-ter-um-bom-curriculo/
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Um currículo bem feito é aquele que é completo, mas ao mesmo tempo objetivo. Ele deve 

carregar um conteúdo de qualidade, exaltando, primeiramente, as competências 

profissionais desenvolvidas, informações que mais interessem aos contratantes. 

 

Um currículo certeiro é aquele que carrega atributos de acordo com a vaga disponível. Se 

a área de atuação do candidato é a comunicação, o documento deve conter informações 

que mostrem que ele entende do setor.4 

 

Pensando nisso, os servidores do CAC sempre estão atentos a esses conceitos para 

obter a melhor forma de realização desse item, que é tão importante para obtenção de um 

emprego. 

 

Diariamente, o trabalhador tem direito a emissão de 5 cópias de currículos, bem como a 

modificar, acrescentar informações ou até mesmo colocar da forma que melhor desejar. 

 

No ano de 2020, forma elaborados 3.629 currículos (13,79% do total de serviços) para os 

trabalhadores que buscam atendimento no CAC.  

 

Cabe salientar que esse serviço sofreu uma drástica redução, por conta da pandemia, 

haja vista a redução de 57,6% em relação ao ano de 2019. 

 

5.6 – Outros Serviços 

 

Outros serviços correspondem a diversas demandas que são apresentadas diariamente 

no CAC, seja de forma presencial ou remota, todavia, que por serem muito pulverizadas, 

não têm denominação específica, como ocorre, por exemplo, com o Cartão do SUS ou a 

Carteira de Identidade. 

 

No ano de 2020, foram realizados a esse título, presencialmente, 437 atendimentos, o 

que corresponde a 1,66% do total de serviços que são disponibilizados no CAC. 

 

                                              

4 https://www.iped.com.br/materias/iniciacao-profissional/importancia-bom-curriculo.html 

 

https://www.iped.com.br/materias/iniciacao-profissional/importancia-bom-curriculo.html
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Cabe ressaltar que estes serviços também sofreram uma severa diminuição por conta da 

pandemia, de modo que houve uma queda de 71,95% na procura desses serviços em 

relação ao ano de 2019 quando totalizaram 1.558 atendimentos. 

 

 Alguns dos serviços dessa categoria que foram realizados, destacam-se a impressão de 

segunda via de CPF, expedição de certidão de antecedentes criminais, consultas no 

andamento de processos judiciais por meio do site de Tribunais, comprovantes da Justiça 

Eleitoral por meio do site, orientação em relação em direitos sobre transporte público 

gratuito como SINDPASSE/ Passe Livre e outros, orientação do cidadão quanto aos seus 

direitos e garantias, dentre outros. 

 

Um dos princípios de atendimento ao público no CAC é que mesmo que a demanda 

apresentada não seja uma atribuição do CAC, sempre buscamos orientar e ajudar a 

pessoa com pelo menos a informação correta para solução cabível para a demanda. 

 

Também em relação a essa categoria de serviços podemos destacar os serviços que são 

realizados utilizando o Atendimento Virtual do CAC pelo whatsapp, com orientações a 

diversos tipos de serviços como: Orientações sobre a prova de vida do INSS; 

Funcionamento da Câmara Municipal; Pesquisa de Leis Municipais; Informações sobre o 

Gabinete dos Vereadores; Prevenção ao suicídio; Informações sobre transporte público 

gratuito para idosos e pessoas com deficiência; Informações sobre o Procon Municipal; 

CPF; Alistamento militar; Passaporte; Cartório Eleitoral / Título de Eleitor; Carteira de 

Trabalho Digital; Iluminação Pública; Animal em via pública; Telefones de utilidade 

pública; Segunda via de certidão de nascimento e casamento e Avaliação do Atendimento 

do CAC. 

 

Os serviços de forma remota foram iniciados em 2020, entretanto, há uma boa 

receptividade por parte da população, que pode utilizar esse serviço 24h por dia, 7 dias 

por semana. 

 

5.7 – Auxílio Emergencial do Governo Federal 

 

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal 

destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), 
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autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 

período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19.5 

 

Esse benefício foi e ainda é crucial para proporcionar o mínimo de dignidade a milhares 

de pessoas que perderam empregos, ou que de alguma forma por conta da pandemia, 

não puderam manter a renda para sustento próprio ou da família. 

 

Ciente dessas necessidades, a Câmara Municipal também fez a sua parte, para ajudar as 

pessoas com informações quanto ao pagamento do auxílio. 

 

Sendo assim, no ano de 2020, foram realizados 2.395 atendimentos referentes ao Auxílio 

Emergencial, o que corresponde a 9,10% do total de serviços que foram prestados no 

CAC. Do total de 2.395 atendimentos, 2.140 (89,35%) foram feitos de forma remota por 

meio do Atendimento Virtual do CAC, e, 255 (10,69%), foram feitos de forma presencial. 

 

Dessa forma, o CAC contribuiu de forma significativa para auxiliar os cidadãos, diante do 

cenário que surgiu com a pandemia. 

 

6 – Ouvidoria Pública do Legislativo 

 

Ouvidoria Pública é a instância de controle e participação social responsável pelo 

tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às 

políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ao 

aprimoramento da gestão pública. 

 

A Ouvidoria Pública do Legislativo foi criada pela Resolução nº 04, de  05 de setembro de 

2008, sendo um órgão criado na estrutura da Câmara Municipal e funciona no CAC, 

visando estreitar o canal de comunicação, aproximando o Poder Legislativo Municipal do 

cidadão lafaietense. 

 

A OPL está apta a receber informações, sugestões, recamações, denúncias ou mesmo 

pedidos de acesso à informação (conforme estipula a Resolução nº 004, de 10 de maio 

de 2013. 

 

 São funções básicas da Ouvidoria Pública:  

                                              

5 https://www.caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX 
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 I – atuar em defesa dos direitos dos cidadãos, encaminhando as 

informações e/ou sugestões recebidas ao Presidente da Câmara 

Municipal para as providências cabíveis;  

 II – garantir que o cidadão seja ouvido e respeitado;  

 III - facilitar o recebimento das informações e/ou sugestões de 

qualquer cidadão, sem nenhum tipo de discriminação;  

 IV – receber todas as solicitações, sugestões, questionamentos, 

reclamações ou denúncias; 

 V – garantir a transparência das atividades desenvolvidas pela 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete;  

 VI – encaminhar as informações à Mesa Diretora sobre os 

trabalhos dos Vereadores e sobre as leis aprovadas pela Casa.  

 

O prazo para resposta, por meio do Presidente da Câmara, deverá ser de  no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período se necessário, contados a partir 

do recebimento do manifesto em seu gabinete, sobre as ações tomadas pertinentes ao 

caso, seja no Poder Legislativo e/ou no Poder Executivo. 

 

O propósito da Ouvidoria é atuar no processo de interlocução entre o cidadão e a 

Administração pública, de modo que as manifestações decorrentes do exercicio da 

cidadania provoquem a melhoria dos serviços públicos prestados e uma maior satisfação 

das pessoas.  

 

Na Ouvidoria, a análise das manifestações pode servir para informar aos gestores das 

políticas públicas acerca da existência de problemas e, como consequência, provocar 

melhorias conjunturais e estruturais. 

 

No ano de 2020, foram registrados 260 atendimentos referentes à Ouvidoria, o que 

representa 0,99% do total de atendimentos. 

 

Cada vez mais a população tem em conta quais são os seus direitos e faz questão de 

exigir, embora a solução ou resposta a demandas que são apresentadas dependem da 

atuação direta do Poder Executivo, que muitas das vezes não tem os recursos disponíveis 

para solução do problema. 

 



 

48 
 

Relatório Anual – CAC 2020 

Todavia, alguns tipos de demandas que são apresentadas dependem de uma atuação 

mais enérgica da fiscalização municipal para inibir certos tipos de comportamentos e 

atividades. 

 

Desta feita, por meio da atuação na Ouvidoria Pública do Legislativo, esperamos 

proporcionar um canal de diálogo permanente para o exercício da cidadania. 

 

7 – Considerações Finais 

 

Em todos os serviços que são ofertados pelo CAC há uma busca contante de qualificação 

e aprimoramento, sempre com foco no cidadão. 

 

Tentamos sempre garantir um atendimento que seja impessoal, cortês e com agilidade, 

pois, é somente dessa forma que poderemos ser reconhecidos e respeitados como 

servidores públicos. 

 

Portanto, agradecemos a todos que de forma direta ou indireta atuaram para fortalecer a 

atuação do CAC – Centro de Apoio e Atendimento ao Cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


