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1. Introdução 
 

O objetivo deste manual é orientar os munícipes a utilizar o software 
corretamente e suprir suas dúvidas sobre os serviços prestados por esta Prefeitura. 

 
Neste manual, você irá encontrar informações sobre os serviços prestados, 

informações a respeito da secretaria que mantém estes serviços, além de diversas 
outras informações previstas na Lei Nº 13.460/2017. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm
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2. Tela Inicial 
 

Ao acessar o link cartaservicoadamantina.sp.gov.br você irá se deparar com a 
seguinte tela: 

 

Figura 1: Tela inicial 
 
1. Carta de Serviço 

 
Para voltar à tela inicial, basta clicar em “Carta de Serviço”. 

 
2. Serviços 

 
Para acessar os serviços desta Prefeitura, basta clicar em “Serviços”, o qual 

você será redirecionado à seguinte tela: 

 

Figura 2: Tela inicial de serviços. 
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1. Filtros 

 
São utilizados para filtrar dados. Ao selecionar e/ou digitar em 

algum destes campos, você pode realizar uma busca específica com o 
campo selecionado. 

 
1. Secretaria 

 
Campo que possui todas as secretarias desta Prefeitura. Para 

filtrar os serviços de alguma secretaria, basta selecionar e clicar 
na mesma. Feito isso, o sistema automaticamente selecionará os 
serviços da secretaria selecionada. 

 
Observação: O sistema busca automaticamente as secretarias 

que possuem serviço público cadastrado. Se caso a secretaria 
desejada não estiver na lista, é porque ela não possui serviço 
público cadastrado 

 
2. Status 

 
Todos os serviços possuem um total de 3 status, sendo eles: 

Ativo, Desativado e Em Manutenção. 
 
O status de Ativo significa que o serviço está funcionando 

normalmente, o de desativado significa que o serviço não existe 
ou não está mais funcionando e, por fim, o em manutenção, 
consiste no serviço que está desativado temporariamente. 

 
Para filtrar, basta selecionar o status desejado, e o sistema 

automaticamente filtrará os dados com o status selecionado. 
 

3. Atendimento Online 
 

Cada serviço pode possuir 2 tipos de atendimento, sejam eles 
on-line ou presencial. Para filtrar o tipo de atendimento desejado, 
basta clicar no atendimento desejado e o sistema 
automaticamente irá filtrá-lo. 

 
4. Nome 

 
Para filtrar um serviço específico pelo nome, basta digitar o 

nome do serviço desejado neste campo. 
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5. Descrição 
 

Para filtrar um serviço específico pela descrição do mesmo, 
basta digitar a descrição do serviço desejado neste campo. 

 
 

2. Tabela de Serviços 
 

Nesta tabela, encontram-se todos os serviços mantidos pela 
Prefeitura. Ao selecionar algum filtro, o sistema automaticamente 
atualizará a tabela com os dados selecionados. 

 
1. Paginação 

 
O sistema por padrão, exibe um total de 5 serviços na tabela. 

Caso queira mostrar mais, basta clicar e selecionar a quantidade 
de itens por página. 

 
2. Pesquisar 

 
Este campo é indicado para alguma pesquisa rápida. Neste 

campo, filtra-se pelos seguintes campos: 
 

• Nome; 
• Descrição; 
• Etapa; 
• Previsão; 
• Forma de prestação de serviço. 

 
3. Secretaria 

 
Neste campo da tabela, mostra a secretaria ao qual o serviço 

pertence. 
 

4. Serviço 
 

Neste campo da tabela, mostra o nome do serviço. 
 

5. Descrição 
 

Neste campo da tabela, mostra a descrição do serviço. 
 

6. Status 
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Neste campo da tabela, mostra o status do serviço. 
 
 
 
 

7. Ações 
 

Neste campo temos 3 ações, sendo elas: avaliar simbolizado 

pelo ícone de “ ”, visualizar simbolizado pelo ícone de “ ”, 
e informações da secretaria, representado pelo ícone de “ ”. 

 
1 Avaliar 

 
O cidadão pode avaliar o serviço mantido pela prefeitura. 

Para realizar este procedimento, basta clicar no ícone. Feito 
isto, o sistema irá abrir o seguinte modal: 

 

 

Figura 3: Tela de avaliação de serviços. 

 
1. Tipo de Pessoa 

 
Selecione o tipo de pessoa. 
 
Observação: ao selecionar, os campos de 2 e 3 irão ser 

alterados. Caso for pessoa física, estarão como Nome e 
CPF respectivamente, caso for jurídica estarão como 
Razão Social e CNPJ. 

 
Obrigatório: sim. 
 

2. Nome / Razão Social 
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Campo mutável de acordo com o Tipo de Pessoa. Se 

caso for física: Nome, se jurídica: Razão Social. 
 
Obrigatório: sim. 
 

3. Cpf / Cnpj 
 

Campo mutável de acordo com o Tipo de Pessoa. Se 
caso for física: CPF, se jurídica: CNPJ. 

 
Obrigatório: sim. 
 

4. E-mail 
 

Basta digitar seu e-mail. 
 
Obrigatório: sim. 
 

5. Utilizou o Serviço 
 

Se você usufruiu do serviço desta prefeitura. 
 
Obrigatório: sim. 
 

6. Nota 
 

Pode atribuir uma nota ao serviço, sendo elas: 
 

• 5 – Excelente. 
• 4 – Bom; 
• 3 – Regular; 
• 2 – Ruim; 
• 1 – Péssima. 

Obrigatório: sim. 

Observação: Somente é permitido avaliar o serviço se o 
usuário o utilizou. 

7. Observação 
 

Neste campo, deve ser preenchido alguma crítica, 
sugestão, ou elogio ao serviço. Ele será utilizado para se 
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necessário melhorar o serviço e atendimento e também 
como feedback do mesmo. 

 
Obrigatório: sim. 
 
 
 

8. Voltar 
 

Para cancelar o cadastro, basta clicar no botão de voltar. 
O sistema automaticamente cancelará o cadastro, e irá 
retornar a tela de serviços. 

 
9. Gravar 

 
Para gravar os dados, basta clicar no botão de Gravar.  
 
Observação:o sistema só irá gravar os dados se todos os 

campos estiverem preenchidos corretamente. 
 
Todos os campos seguidos do asterisco (*) são 

obrigatórios. 
 
Os dados serão gravados somente após o clique do botão 

gravar, caso feche o modal sem clicar em gravar, não será 
gravado no sistema a sua avaliação. 

 
2 Visualizar 

 
Ao clicar neste botão, o sistema irá abrir um modal para 

visualizar as informações completas do serviço, conforme a 
imagem abaixo: 
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Figura 4: Tela de visualização do serviço. 

 
Para conhecer mais detalhes sobre os campos do serviço, 

basta ler a Lei descrita no item 1 deste manual. 
 
Observação: Alguns campos descritos na lei, alguns 

serviços podem ou não ter dados neles. Esses campos nulos, 
ou seja, que não apresentam dados, não irão aparecer na tela, 
para evitar excesso de informação necessária. Vale ressalvar 
que, depende de serviço para serviço, não são todos os serviços 
que possuem Prioridade de atendimento, ou um tempo de 
espera. 

 
3 Informações da Secretaria 

 
Caso houver alguma dúvida sobre o serviço, basta clicar no 

ícone para ver as informações da secretaria. Nela encontra-se 
todas as informações referentes a mesma, conforme a imagem 
abaixo: 
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Figura 5: Tela de informação da secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Considerações Finais 
 

Todos os dados cadastrados neste manual, tais como endereços, serviços, 
secretarias dentre outros dados são fictícios.  

 
 
 

 
 
 
 


