
 
 

DECRETO Nº 891/2019  

 

 

Súmula: Regulamenta o regime de participação, 

proteção e defesa dos direitos dos usuários dos 

serviços públicos da Administração Pública 

Municipal. 

 

JAIME ERNESTO CARNIEL, Prefeito Municipal de PINHAL DE SÃO 

BENTO, Estado do Paraná, usando das atribuições conferidas, e  

 

Considerando o contido na Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017,  

                    

 RESOLVE, 

 

Art. 1º Fica regulamentado, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o 

procedimento para participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços 

públicos prestados direta ou indiretamente pela Administração Pública, previsto na Lei 

Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 

Parágrafo único. Subordinam-se às normas deste decreto todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta Municipal. 

 

Art. 2º Para os fins deste decreto consideram-se: 

I - usuário - pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, 

o serviço público; 

II - serviço público - atividade administrativa de prestação direta ou indireta de bens ou 

serviços à população, exercida por órgão ou entidade da Administração Pública; 

III - Administração Pública Municipal - órgão do Poder Executivo ou entidade integrante 

da Administração Pública Indireta Municipal; 

IV - agente público - quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração; e 

V - manifestações - reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais 

pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e 

a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. 

 



 
Art. 3º Com periodicidade mínima anual, o Poder Executivo Municipal publicará 

quadro geral dos serviços públicos prestados, que especificará os órgãos ou entidades 

responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados 

ou vinculados. 

 

Art. 4º A prestação dos serviços públicos e o atendimento ao usuário deverão ser 

realizados de forma adequada, observando-se os princípios da regularidade, continuidade, 

efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. 

Parágrafo único. Na prestação dos serviços públicos a que se refere o caput, deverão ser 

observados os princípios da Administração Pública previstos no caput, do artigo 37, da 

Constituição Federal, bem como as seguintes diretrizes: 

I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários; 

II - presunção de boa-fé do usuário; 

III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que 

houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com 

deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas com crianças 

de colo; 

IV - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações; 

restrições e sanções não previstas na legislação; 

V - igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação; 

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais; 

VII - definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom 

atendimento ao usuário; 

VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos usuários; 

IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais 

apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso 

de dúvida de autenticidade; 

X - manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao 

serviço e ao atendimento; 

XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja 

superior ao risco envolvido; 

XII - observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias de 

agentes públicos; 

XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e 

procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para o 

compartilhamento das informações; 

XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões 

e estrangeirismos; 

XV - vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação 

válida apresentada. 

 



 
Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta deverão 

estabelecer política interna que assegure a garantia dos direitos básicos dos usuários, 

como: 

I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços; 

II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos 

e sem discriminação; 

III - acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou 

banco de dados, observado o disposto no inciso X do caput do artigo 5º da Constituição 

Federal, na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

IV - proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011. 

V - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos 

comprobatórios de regularidade; 

VI - obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação do serviço, 

assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre: 

a) horário de funcionamento das unidades administrativas; 

b) serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor 

responsável pelo atendimento ao público; 

c) acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações; 

d) situação da tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado; 

e 

e) valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações 

para a compreensão exata da extensão do serviço prestado. 

 

Art. 6º Fica instituído o Conselho Municipal do Usuário de Serviços Públicos, 

órgão consultivo, vinculado à Controladoria Interna, com as seguintes atribuições: 

I - acompanhar a prestação de serviços públicos; 

II - participar na avaliação dos serviços públicos; 

III - propor melhorias nas prestações de serviços públicos; 

IV - contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário; e 

V - acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. 

Parágrafo Único. O Conselho Municipal do Usuário de Serviços Públicos, será responsável pela 

de ouvidoria na esfera do Poder Executivo Municipal, e também apresentar proposta destinada à 

regulamentação e a implementação do relatório de gestão previsto nos artigos 14 e 15 da Lei 

13.460, de 26 de junho de 2017, bem como sobre a avaliação da efetividade e dos níveis de 

satisfação dos usuários. 

 

Art. 7º. O Conselho Municipal do Usuário de Serviços Públicos, observados os 

critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, terá composição 

paritária de 10 (dez) membros titulares com seus respectivos suplentes, a serem nomeados 

por ato do Chefe do Poder Executivo, observada a seguinte representação: 

I - Poder Executivo municipal: 

a) 01(um) representante da Secretaria Municipal da Administração; 



 
b) 01(um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação; 

c) 01(um) representante da Secretaria Municipal da Educação; 

d) 01(um) representante da Secretaria Municipal da Saúde; e 

e) 01(um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária. 

II - Usuários de Serviços Públicos: 

a) 05 (cinco) representantes dos usuários dos serviços públicos, sendo usuários públicos 

de saúde, educação, abastecimento de água, assistência social e serviços urbanos. 

 

  Art. 8º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida 

uma única recondução para o mandato subsequente. 

 

  Art. 9º A atuação dos membros do Conselho não será remunerada e será 

considerada atividade de relevante interesse público e social. 

 

  Art. 10 Os membros do Conselho poderão ser substituídos, a qualquer tempo, 

mediante solicitação do representante ou autoridade responsável por sua indicação, 

apresentada ao Prefeito Municipal. 

 

  Art. 11 O suplente substituirá o titular do Conselho nos casos de afastamentos 

temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento 

definitivo. 

 

  Art. 12 O Conselho terá um Presidente, um Vice-Presidente, um 1º (primeiro) 

Secretário e um 2º (segundo) Secretário que serão eleitos pelos conselheiros, cujos 

mandatos coincidirão com o mandato do Conselho, sem prejuízo de outros cargos que 

julgarem convenientes, sendo que enquanto não eleito o Presidente exercerá a função o 

conselheiro com mais idade. 

§ 1º O mandato do conselheiro que deixar de comparecer, sem justificativa, a 03 (três) 

reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas no período de 12 (doze) meses, ficará 

extinto. 

§ 2º O prazo para justificar, por escrito, a ausência a que alude o parágrafo 1º deste artigo 

é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da reunião em que se verificou o fato. 

 

Art. 13 De imediato, os usuários poderão manifestar-se, encaminhando 

reclamações, sugestões e elogios; 

I - pessoalmente, nos balcões de atendimento das Secretarias Municipais mediante 

requerimento por escrito ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzido a termo; 

II - por correspondência convencional, que deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de 

Pinhal de São Bento/PR – AVENIDA SÃO ROQUE, 178 - 85727-000, PINHAL DE 

SÃO BENTO/PR. 



 
§ 1º As manifestações também poderão ser feitas por meio eletrônico, no site - 

http://www.pinhaldesaobento.pr.gov.br/, acessando ícone ouvidoria, o qual já se encontra 

implantado nesta data. 

§ 2º A manifestação deverá conter nome, endereço, telefone, CPF ou CNPJ e endereço 

eletrônico. 

 

Art. 14 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, 05 de agosto de 2019. 

     

 

 

 

Jaime Ernesto Carniel 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pinhaldesaobento.pr.gov.br/
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DECRETO Nº 891/2019 

  

Súmula: Regulamenta o regime de participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da Administração 
Pública Municipal. 

  

JAIME ERNESTO CARNIEL, Prefeito Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná, usando das atribuições 
conferidas, e 

  

Considerando o contido na Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, 

  

RESOLVE, 

  

Art. 1º Fica regulamentado, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o procedimento para participação, proteção e 
defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela Administração Pública, 
previsto na Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 

Parágrafo único. Subordinam-se às normas deste decreto todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta 
e Indireta Municipal. 

  

Art. 2º Para os fins deste decreto consideram-se: 

I - usuário - pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, o serviço público; 

II - serviço público - atividade administrativa de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida 
por órgão ou entidade da Administração Pública; 

III - Administração Pública Municipal - órgão do Poder Executivo ou entidade integrante da Administração Pública 
Indireta Municipal; 

IV - agente público - quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração; e 

V - manifestações - reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham 
como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais 
serviços. 

  

Art. 3º Com periodicidade mínima anual, o Poder Executivo Municipal publicará quadro geral dos serviços públicos 
prestados, que especificará os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a 
quem estão subordinados ou vinculados. 



 
  

Art. 4º A prestação dos serviços públicos e o atendimento ao usuário deverão ser realizados de forma adequada, 
observando-se os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, 
transparência e cortesia. 

Parágrafo único. Na prestação dos serviços públicos a que se refere o caput, deverão ser observados os princípios da 
Administração Pública previstos no caput, do artigo 37, da Constituição Federal, bem como as seguintes diretrizes: 

I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários; 

II - presunção de boa-fé do usuário; 

III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de 
agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e 
às pessoas acompanhadas com crianças de colo; 

IV - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações; restrições e sanções não previstas 
na legislação; 

V - igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação; 

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais; 

VII - definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom atendimento ao usuário; 

VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos usuários; 

IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada 
a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade; 

X - manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento; 

XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido; 

XII - observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos; 

XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao 
usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações; 

XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; 

XV - vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada. 

  

Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta deverão estabelecer política interna que 
assegure a garantia dos direitos básicos dos usuários, como: 

I - participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços; 

II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação; 

III - acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou banco de dados, observado 
o disposto no inciso X do caput do artigo 5º da Constituição Federal, na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011. 

IV - proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

V - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de 
regularidade; 



 
VI - obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação do serviço, assim como sua 
disponibilização na internet, especialmente sobre: 

a) horário de funcionamento das unidades administrativas; 

b) serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor responsável pelo 
atendimento ao público; 

c) acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações; 

d) situação da tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado; e 

e) valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a compreensão exata da 
extensão do serviço prestado. 

  

Art. 6º Fica instituído o Conselho Municipal do Usuário de Serviços Públicos, órgão consultivo, vinculado à 
Controladoria Interna, com as seguintes atribuições: 

I - acompanhar a prestação de serviços públicos; 

II - participar na avaliação dos serviços públicos; 

III - propor melhorias nas prestações de serviços públicos; 

IV - contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário; e 

V - acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. 

Parágrafo Único. O Conselho Municipal do Usuário de Serviços Públicos, será responsável pela de ouvidoria na esfera 
do Poder Executivo Municipal, e também apresentar proposta destinada à regulamentação e a implementação do 
relatório de gestão previsto nos artigos 14 e 15 da Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, bem como sobre a avaliação 
da efetividade e dos níveis de satisfação dos usuários. 

  

Art. 7º. O Conselho Municipal do Usuário de Serviços Públicos, observados os critérios de representatividade e 
pluralidade das partes interessadas, terá composição paritária de 10 (dez) membros titulares com seus respectivos 
suplentes, a serem nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo, observada a seguinte representação: 

I - Poder Executivo municipal: 

a) 01(um) representante da Secretaria Municipal da Administração; 

b) 01(um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação; 

c) 01(um) representante da Secretaria Municipal da Educação; 

d) 01(um) representante da Secretaria Municipal da Saúde; e 

e) 01(um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Pecuária. 

II - Usuários de Serviços Públicos: 

a) 05 (cinco) representantes dos usuários dos serviços públicos, sendo usuários públicos de saúde, educação, 
abastecimento de água, assistência social e serviços urbanos. 

  

Art. 8º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução para o 
mandato subsequente. 



 
  

Art. 9º A atuação dos membros do Conselho não será remunerada e será considerada atividade de relevante 
interesse público e social. 

  

Art. 10 Os membros do Conselho poderão ser substituídos, a qualquer tempo, mediante solicitação do representante 
ou autoridade responsável por sua indicação, apresentada ao Prefeito Municipal. 

  

Art. 11 O suplente substituirá o titular do Conselho nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e 
assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo. 

  

Art. 12 O Conselho terá um Presidente, um Vice-Presidente, um 1º (primeiro) Secretário e um 2º (segundo) Secretário 
que serão eleitos pelos conselheiros, cujos mandatos coincidirão com o mandato do Conselho, sem prejuízo de outros 
cargos que julgarem convenientes, sendo que enquanto não eleito o Presidente exercerá a função o conselheiro com 
mais idade. 

§ 1º O mandato do conselheiro que deixar de comparecer, sem justificativa, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 
(cinco) intercaladas no período de 12 (doze) meses, ficará extinto. 

§ 2º O prazo para justificar, por escrito, a ausência a que alude o parágrafo 1º deste artigo é de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da data da reunião em que se verificou o fato. 

  

Art. 13 De imediato, os usuários poderão manifestar-se, encaminhando reclamações, sugestões e elogios; 

I - pessoalmente, nos balcões de atendimento das Secretarias Municipais mediante requerimento por escrito ou 
verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzido a termo; 

II - por correspondência convencional, que deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento/PR – 
AVENIDA SÃO ROQUE, 178 - 85727-000, PINHAL DE SÃO BENTO/PR. 

§ 1º As manifestações também poderão ser feitas por meio eletrônico, no site - 
http://www.pinhaldesaobento.pr.gov.br/, acessando ícone ouvidoria, o qual já se encontra implantado nesta data. 

§ 2º A manifestação deverá conter nome, endereço, telefone, CPF ou CNPJ e endereço eletrônico. 

  

Art. 14 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, 05 de agosto de 2019. 

  

JAIME ERNESTO CARNIEL 

Prefeito Municipal  
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