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APRESENTAÇÃO

 A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 

2017 e tem por objetivo informar ao usuário dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, 

das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e padrões de 

qualidade de atendimento ao público.

 Dentro desse contexto de melhoria na gestão da qualidade dos serviços prestados, a 

Capitania Fluvial de Goiás (CFGO), consoante as diretrizes do Governo Federal e, por 

conseguinte, da Alta Administração Naval, ora apresenta sua Carta de Serviços ao Usuário, 

visando estabelecer um virtuoso canal de comunicação com os usuários do sistema e atribuir 

maior transparência e visibilidade aos serviços prestados por esta Organização Militar 

(OM).

 Esta carta divulga todos os serviços que a CFGO oferece e orienta quanto aos seus 

requisitos e como cada serviço é tratado, antes de acessados pelo público alvo. Indica, 

também, como emitir sugestões ou enviar reclamações, assegurando a efetiva participação 

do usuário na avaliação dos serviços prestados.

 Ao divulgar os seus compromissos de atendimento, a CFGO mantém o seu objetivo 

estratégico na direção da melhoria contínua de suas ações, visando sempre a busca da 

excelência no atendimento ao público.                                                                                                                        

 Goiânia, GO, em     de agosto de 2021.
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Missão

 Contribuir para a orientação, a coordenação e o controle das atividades relativas à 
navegação, à salvaguarda da vida humana, à segurança da navegação nas hidrovias 
interiores, e à prevenção da poluição hídrica por parte de embarcações ou suas instalações de 
apoio.

Visão de Futuro

 Ser reconhecida, como uma Capitania Fluvial de excelência na prestação de serviços à 

comunidade marítima e demais clientes, por meio de uma gestão de alto nível e da contínua 

valorização do capital humano.  

Valores

 Valores que formam a base ética e moral que orientam o comportamento e a atuação, 

pessoal e profissional dos militares da CFGO:

Ø Justiça

Ø Equilíbrio

Ø Disciplina

Ø Hierarquia

Ø Atitude Proativa

Ø Criatividade

Ø Efetividade



COMPROMISSOS ASSUMIDOS

 Atenção, respeito e cortesia no atendimento aos usuários:
 Os militares e servidores da CFGO se comprometem a prestar um atendimento claro e 
objetivo, pautado na ética e no valor do respeito à dignidade humana, com cordialidade e 
atenção individualizada, tendo como foco os anseios dos clientes.
 Será facilitado ao usuário o acesso às informações e procedimentos organizacionais, 
em prol da transparência dos serviços prestados, salvo àqueles que afetem a segurança 
nacional.
 Todas as reclamações ou sugestões recebidas serão devidamente encaminhadas e  
avaliadas, e as que possuírem identificação e contato, serão respondidas aos usuários, pois 
são consideradas oportunidades de melhoria dos serviços prestados.

 Critérios para o atendimento:
 O atendimento aos usuários é realizado mediante prévio agendamento 
eletrônico, no sítio da Capitania Fluvial de Goiás ( ).https://www.marinha.mil.br/cfgo
 Em observância a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), assim 
como às normas vigentes na MB, prioriza-se o atendimento de pessoas idosas, portadores de 
necessidades especiais e gestantes.
 Horários de atendimento ao Público:
 Terça, Quarta e Quinta: das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30; 

 Condições de limpeza e conforto:
 Os locais de atendimento ao público da CFGO são ambientes higienizados e 
climatizados, dotados de cadeiras, televisor e bebedouro.
 
 Prestação dos serviços:
 Haverá sempre empenho máximo em atender e solucionar os processos em 
tramitação dentro dos prazos previstos em lei e nas normas internas. Aqueles que requererem 
maior prazo, por sua complexidade, serão informados aos usuários quanto às etapas 
cumpridas ou pendentes e às estimativas de prazos.
 Os documentos físicos e eletrônicos recebidos na CFGO, pessoalmente, via correios, 
ou e-mail, serão prontamente destinados ao setor competente, para a adoção das medidas 
administrativas pertinentes, com a maior brevidade possível.
 Recebimentos de reclamações e denúncias serão imediatamente tratados e 
direcionados no âmbito interno da CFGO, de modo a proporcionar a celeridade da solução 
esperada pelo usuário e a premência na adoção das ações administrativas preventivas ou 
corretivas cabíveis.  
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- 6 -

COMUNICAÇÃO COM PÚBLICO

 A CFGO disponibiliza as seguintes formas de comunicação com o usuário:
 
 1. Pessoalmente:
 Nos dias e horários de atendimento ao público, no seguinte endereço:

 C A P I T A N I A  F L U V I A L  D E  G O I Á S -  C F G O
 Rua 2, 49 - Setor Central - Goiânia - GO - B r a s i l  -  C E P :  7 4 . 0 1 3 . 0 2 0

 2. Atendimento Preferencial:

 

 
 
 3. Atendimento telefônico:
 Emergências Marítimas e Fluviais: 185
 Sala de Estado (Portaria): (62) 3954-7906

 4. Endereço na Internet:
 No sítio  onde estão contidas as informações https://www.marinha.mil.br/cfgo
referentes às atividades desenvolvidas pela CFGO, acesso ao “fale conosco”, bem como 
sobre a legislação e as normas pertinentes à Capitania. Possui também, acesso ao SISAP – 
Sistema de Atendimento ao Público – onde poderá ser realizada a consulta sobre o 
andamento de processos em tramitação.
   
 5. Pesquisa de Satisfação:
 Onde o usuário poderá avaliar os serviços prestados, apresentar reclamações e/ou 
sugestões para o aperfeiçoamento destes e contribuir para a melhoria contínua dos processos 
organizacionais. O formulário da Pesquisa está disponível nos locais de atendimento ao 
público da CFGO, bem como, será enviado para o e-mail cadastrado pelo cliente no 
momento do atendimento.

http://www.marinha.mil.br/cfgo/


http://marinha.mil.br/cfgo
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/28
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/29
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/29
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/30
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/31
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/32
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/34
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/18
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/6
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/7


 

(a ser implementado)
(a ser implementado)

(a ser implementado)

https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/10
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/11
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/12
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/13
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/35
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/36
https://www.marinha.mil.br/cfgo/node/37
http://www.marinha.mil.br/cfgo
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