
e.

MUNICIPIO DE RIO DOCE
EST.ADO DE MINAS GERAIS

r

10 DICE

Decreto no 1.808 de 04 de novembro de 2019

Regulamenta no imbito do poder executive sobre a participagao,

protegao e defesa dos direitos dos usufdos dos servigos p6blicos

prestados peso municipio de tio doce.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIO DOCE, no uso da compet6ncia ptivadva que Ihe
confere a Lei Organica do Municipio e,

Considerando o disposto na Lei Federal n ' 13.460, de 26 de junho de 2017.

DECRETA:

CAPITULO I

nisPoslQOKS PRELIMINARES

Art. I ' Este Decreto disp6e, no fmbito do Poder Executivo Municipal, sabre a

participagao, protegao e defesa dos direitos dos Usufrios dos servigos p6blicos.

SI ' O disposta neste Decretcraplica-se a adn)inistragao publica direta e indireta e, nQ que

couber, aos pi:estadores de sel:vigos delegatfrios, concessionarios, permissionftios, autorizatfrios

de servigos pQbhcos e demais entidades prestadoras de seivigos p6blicos.

S2' A aplicagao dente Decreto nio afasta a necessidade de cumpl:imento do disposto em

leis especificas. e:

I Em normas regulamentadoras, quando se tratm de sei:vigo ou atividade sujeitos a

regulagio ou supervisao;

11 Na Lei Federal n ' 12.527,. de 1 8 de novembto de 201 1.

'}

Art. 2' Para os fins dente Decleto, con$ideram-se

I usuado, a pessoa fisica ou juddica que se beneficia ou udliza, efetiva ou

potencialmente, de servigo p6blico;

11- sendgo p6blico, a atividade adnlinisuativa ou de prestagao direta ou indireta de bens

ou serwgos a populagaQ, txercida por 6tgao ou enddade da adminisuagao piiblica; 1:13£;$21Piaoaatnz
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111- adminishagio publica coniposta dos Orgaos da Adminisuagao Dketa e Indireta do

Poder Executive municipal;

IV - agente piblico, aquele que exerce cargo, emprego ou hmgao publica, ainda que

transitotiamente ou sem remuneragao; e

V - manifestag6es como s6ndo as reclamag6es, denllnciaq, sugest6es, elogtos e demais

pronunciamentos de usuirios que tenham homo objeto a prestagao de servigos piblicos e a

conduta de .agentes piiblicos na prestagao e fiscalizagao de tats servigos.

Paragrafo iinico. O acesso do usufrio a infomlag6es seri regido nos termos da Lei

Federal n ' 12.527,: de 18 de novembro de 2011 e peso regulamentagao municipal de acesso is

infomiag6es.

Art. 3' Com periodicidade minima anuala administragao municipal, data publicidade do

quadra gerRI dos' sel:vigos p6bhcos prestados, que especincara os 6rgaos ou entidadcs

respons6veis por sua tealizagao e a autoridade administrativa a quem estio subordinados ou
vinculados.

Art. 4' Os sel:vigbs p6blicos e o atendimento do usu6rio. serif realizados de donna

adequada, observados os principios da regulatidade, continuidade, efetividade, seguranga,

atualidade, generalidade, transpar6ncia e cortesia, observando-se os principi6s constitucionais.

r ADf'TI TT rl TT

DOS DIREITOS BASiCOS E DEVERES DOS.usu.A.RIOS

Art. 5' O usufdo de 'servigo p6blico municipal tem .direito a adequada l;restagao dos

setvigos, devendo os agentes pibhcos e prestadores de servigos observer as segiiintes diretlbes
bfgicas:

1- urbanidade, respeito, acessibihdade e cortesia no atendimento aos usuirios;

ll -.presungao de boa-& dousuftio;

111- atendmiento por ordem de chegada, ressalvados casos de urg8ncia e aqueles em que

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

2
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deficiancia, aos idosos e nesse casa respeitada a prioddade especial octogenaria, is gestantes, is

lactantes e is pessoas acompanhadas por "criangas de colo";

]lV adequagao ence meios e fins, vedada a- imposigao de exig6ncias, obrigag66s,

restrig6es e sang6es nio previstas na legislagao;

V - igualdade no tratamento aos usufrios, vedado qualquer typo de discriminagao;

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;

Vll- definigao, pubhcidade e obsetvincia de horftios e nomias compadveis com o bom

atendimento ao usuhio;

Vlll - adogao de medidas visando a protegao a saQde e a seguranga dos usuarios;

IX - 'autenticagao de documentos pele pr6pl:io agente p6blico, a vista dos otigtnais

apresentados pele usuirio, {-edada a exig6ncia de teconhecimento de hma, salvo em caso de

d6vida de autenticidade;

X manutepgao de instalag6es salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas ao

servigo e ao atendimento;

XI eliminagao de fomialidades e de exig6ncias cull custo econ8mico ou social sega

superior ao cisco envolvido;

Xll observfncia dos c6digos de utica ou de conduta aplicaveis is virias Categorias dd

agentes pablicos;

Xlll- aplicagao de solug6es tecno16gicas que visem a slmplificar ptocesgos e

procedlmentos de atendimento ao usuirio e a propiciar melhores condig6es' para o
compartilhamento das infomiag6es;

XIV - utilizagao de linguagem simpler e compreensivel, evitando o uso detiglas, jarg6es e

esuangeutsmos; e

XV - vedagao da exig6ncia de nova prove sobre cato if comprovado em documentagao

vihda apresentada.

Art. 6' Sio direitos bfsicos do usu4rio:

1- participagao no acompanhamento da prestagao e na avaliagao dos sel:vigos; ectdodaLuz

R$g::::....".
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11 - obtengao e utilizagao dos servigos com hberdade de escolha entre os meios oferecid

e sem discriminagao;

111 - acesso e obtengao de informag6es relatives a sua pessoa constantes de registros ou

bancos de dados, observado o disposto no inciqo XIV do art. 5' da Constituigao Federale na Lei

Fedex:al n ' 12.527, de 18 de novembro de 201 1;

IV - protegio de suas infomiag6es pessoais, nos termos da Lei Federal n ' 12.527, de 18

de novembro de 201 1;

V atuagao integtada e sist6

mptobat6rios de regularidade; e

VI obtengao de informag6es precisas e de ffcil acesso nos locais de prestagio do

servigo, assim como sua disponibilizagao na rede mundial de computadores denominada

"intemet",especialmente sobre:

a) hor6rio de funCionameiito das unidades administrativas;

b) servlgos prestados pele 6rgao ou entidade, sua localizagao exata e a indicagio do setor

responsfvel pelo atendimento ao p6blico;

c) acesso ao agence p6blico ou ao 6tgao encarregado de receber manifestag6es;

d) situagao da uamitagao dos processes administrativos em que figure como interessado;

e) valor das taxes e tadfas cobradas pda prestagao dos servigos, contendo informag6es

para a compreensao exata da. extengio do servigo prestado; e

f) documentos necessfdos e/ou c6pia das Instrug6es Normativas emitidas pelcls Orgaos

mpetentes, para formalizagao de.requetimentos ao Municipio: {

S I ' Sem prejuizo do disposto neste aJ:ngo, o atendimento ao usuiliZI dos servigos

p6blicos na administragao municipal tem os seguintes objetivos:

1 - a satisfagao dos usufrios em suns demandas;

11- o aprimoramento da qualidade dos servigos p6blicos;

111- o comprometimento de todos os agentes pi3blicos no atendimento Ao usuftio;

]V : a identificagao e o direcionamento de recutsos para as expectativas dos.municipes; e

V - acesso aos servicos o6blicos

os

mica na expedi#ao de atestados certid6es dncumen tosC e sta e e e>

co

/
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S 2' Sem preluizo do disposto neste artigo e em demais disposig6es legais, as boas priticas

de atendimento ao usu6tio de servigos ptiblicos devem ser direcionadas is suns expectativas e

atianger today as etapas do processo de atendimento, constituindo-se, dentre outras, boas
pratlcas:

1 - estabelecer canals de comunicagao abertos e objetivos com os usuftios;

11- atender com respeito, cortesiA, humanizagao e integridade;

111- atuar com conhecimento, agihdade e precisio;

IV - respeitar .toda e qualquet pessoa, pteservando sua dignidade e identidade;

V - reconhecer a diversidade de opini6es;

Vl- preservar o direito de livre expressao e julgamento de coda pessoa;

Vll- exercer atividades com compet6ncia, efici6ncia e assertividade;

Vlll- ouvir,o usufrio com paci8ncia, compreensao, aus6ncia de ptejulgamento e de todd
e qualquer preconceito;

IX - resgumdar o sigilo das informag6es atinentes ao servigo;

X : facilitar o agesso ai) sendgo de atendimento de reclamag6es;

Xl- simplificar procedimentos;

Xll- agu com imparciahdade e de fomia ison8mica;

Kill responder ao usufdo no menor tempo possivel, com clareza, objetividade e
conclusivamente;

XIV.- buscar a constante melhoda das pr6ticas de atendunento;

XV - udlizar de modo eficaz e eficiente os recwsos colocados a disposigao;

XVl- atuar de modo diligente e feel no exercicio dos deveres e.responsabilidades;

XVll- adotar postura pedag6gica e propositiva apresentando ao usuirio quais sio seus
direitos e deveres;

XVlll :usar t6cnicas de mediagio e negociagao pam administrar impassese conHitos;

XIX - promover a repatagao de euros cometidos c(intra os interesseg dos usu6rios; e

aqulm Afar'clio da tillSblVett0 Joa-l"

Prele\to

eteituraMunic
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XX buscar a- corregio dos procedlmentos errados ou indesejados,

repetigao;

XXl- user trdles adequados ao ambidnte do setvigo p6blico..

r

+

evitando sua

Art. ./' A Adminisuagao PQbbca municipal, deverf elaborar e divulgar "Carta de Servigos

AO Usu6rio - CSU.", que tem pot objedvo infomiar sobre os servigos prestados pelos deus 6rgaos,

as donnas de acesso a esses servigos e deus compromissos e padr6es de qualidade de atendimento

ao pablico.

S I ' A CSU. turf informag6es claus e precisas em relagao a cada um dos servigos

prestados pot coda 6rgao municipal, apresentando, no minimo, infomlag6es relacionadas a:

1 - setvigos efetivambote oferecidos;

11 = pl:incipais etapas para processamento do servigo;

111 - previsao do puzo m6ximo para a ptestagao do servig

IV -:. forma de prestagao do seilvigo; e

V - locais e formas para o usufdo apresentar eventual manifestagao sobre a prestagio do

avigo.

S 2' A16m das infomiag6es descrita$ no S I ' deste artigo, a CSU deverf para .detalhar o

padrao de qualidade do atendimento, estabelecer:

1 - os usu6rios que dario lus iprioridade no atendimento;

11 :- previsao de tempo de espera para atendimento;

111 - os mecanismos de comunicagao com os usu6rios; t

IV - os procedimentos para receber e responder as manifestag6es dos usufdos; e

V'- os mecanismos para a consults pelos usufrios acerca do andamento do servigo

solicitado e de eventual manifestagao.

Vl- outras infomiag6es julgada

S 3' A CSU sera o.bjeJ:o de atualizagao peri6dica e de perman

publicagao em sino eletr8nico oficial do 6rgio e/ou do Municjpio.

0;

+
se

s de interesse dos usu6tiose

ante divulgagao mediantel e
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S 4' A CSU ficarf disponfvel no sino eleu6nico oficial do Municipio de Rio Doce

Art. 8' Sio deveres do usuirio:

1 - utilizar adequadamente os selmgos, procedendo com utbanidade e boa-f6;

11 - prestar as informag6es pertinentes ao ,sel:vigo pl:estado quando sohcitadas;

111 - colaborar para a adequada prestagao do servigo; e

IV - preservar as condig6es dos bens pibligos por keio dos quais Ihe sio prestados os

servigos de que data este Decreto.

Art. 9' Sio pl:incipios bfsicos, ,a16m de out:tas condutas e atitudes adequadas para
obsewfncia dos usufrios:

I .- identificar-se, quando solicitado;

11 - dispensar tratamento adequado e resp

111 - nio desacatar o servidor p6blico;

IV - utilizar adequadamente os servigos, pmcedendo com urbanidade e boa-fe;

V - prestar as informag6es pertinentes ao servigo prestado quando solicitadas;

Vl- colaborm para a adequada prestagao do servigo;

Vll : preserrar as condig6es dos bens p6blicos por meir dos quais Ihe sio prestados os

l:vigos de que txata este Decreto;

Vlll- user tl:a)es adequados ao ambiente do servigo p6blico; '}

IX -jcumptir com subs obi:igag6es como cidadag e contribuinte

CAPI'loLO lll

DAS MANIFESTAQ6ES DOS usuAKIOS DE SKRViQOS P6BtiCOS
Art. 10 Para garantit deus direitos, o usufrio poderf apresental manifestag6es perante a

adminisuagao publica acerca da prestagao de servigos p6blicos

eito aos agentes p6blicose e ]

se
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.Art. I IA manifestagio seri dirigida a Ouvidoria do Municipio e conteria identiflCagao

do tequerente, observando-se o que disp6e quanto ao ftmcionamento da Ouvidoria no fmbito da

adminisuagio municipal.

Paragrafo i3nico. Deverio ser observados os seguintes itens, quando do procedimento de

protocolo de manifestag6es:

IA identificagao do requerente nio conterf exig8ncias que hviabilizem sua
.n A .. ; lb. +'. ,n A

lila lllLbPD La.\.a.v B

11- Sio vedagas quaisquer exig6ncias relatives aos motivos determinantes da apresentagao

de manifestag6es perante a ouvidotia.

111 A manifestagao poderf ser feita por meio eletr6nico, ou correspond6ncia

convencional, ou verbalmenle, hip6tese em que deveri set reduzida a tempo.

SI ' No caso de manifestagio por meio eletr8nico, prevista no inciso 111 do rzPa/ deste

artigo, tespeitada a legislagao especi6ca de sigilo e protegao de dados, podera a administra$ao

publica ou atfav6s de sua ouvidoda requerer meio de certificagao da identidade do usuiri6.

S2' A Ouvidotia do Municipio dever6 colocat a disposigao do usuirio forfnu16lios

simplificados e de fa:il compreensio para a apresentagao do requerimento previsto no caput,

facultada ao usuftio sua utilizagio.

S3' A identincagao do requerente 6 inf ormagao pessoal protegida com restligao de acesso

nos tennis da Lei Federal n ' 12.527, de 18 de novembro de 201 1.

Art. 12 EiB nenhuma hip6tese, seri recusado o recebimento de manifestag6es formuladas

nos tempos deste Decreto, sob pena de responsabihdade do agente piblico. '}

Art. 13 0s ptocedimentos administrativos relativos ianflise das manifestag6es

observmio os pJ:incipios da efici8ncia e da celeridade, visando a sua efetiva resolugao.

Par6grafo Qnico. A efetiva resolugao das manifestag6es dos usu6tios compreende:

1= tecepgao da manifestagao no canal de atendimento adequado;

11 - emissio de comprovante de recebimento da manifestagao;

111 - anilise e obtengao de infomlag6es, quando necessfrio;

4
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lv decisio adminisuativa Heal; e

V - ci6ncia ao usuftio

Art. 14 Fica instituido o Conselho Municipal do Usuirio de Sel:vigos P6blicos, 6rgao

consultivo, vinculado ao console interno , com as seguintes atJ:ibuig6es:

1 - acompanhar a prestagao de sel:vigos p6blicos;

11 - participar na avaliagao dos servigos p6blicos;

111 - propos melhorias nas prestag6es de jervis:os p6blicos;

IV - contlibuir na definigao de diretrizes para o adequado atendimento ao usuado; e

V.- acompanhar e avaliar a atuagao do ouvidor

'.Alt. 15 0 Conselho Municipal do Usufrio de Sel:vigos Piblicos, observados os ctit6rios

de representatividade e pluralidade das panes interessadas, teri composigao paritftia de 04

(quatro) membros titulares com seus respectivos suplentes, a serem nomeados por ato do Chefe

do Poder Executivo, observada a seguinte representagao:

1- Dais representantes do Poder Executivo Municipal;

11 - Dots representantes de usu4lios de servigos p6bhcos.

Art. 16 0s reptesentantes dos 6tgaos da administl-agate municipal serif designados por
ato do Chefe do Poder Executivo

Art. 17 Ap6s -a primeira composigao, os membros do Conselho serif indicados at6 20

(vinte) dias antes' do t6miino do mandaJ:o dos conselheiros antedores.
'}

Art. 18 0 mandate dos membros *do Conselho sera de 02 (doin) anos, penmtida

reconddgao para o mandato subsequente.

.Art. 19 A atuagao dos membros do Conselho nio sera remunerada e sera considerada

atividade de relevante interesse pi3bhco e social.

sii«6.i. J««]dlfy'wia. d ' L"'
.{ inca Rlunicipal Rio Deco .MG
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Art. 20 0s membros do Conselho podetao ser substituidos, a qualquer tempo, mediante

solicitagao do reptesentante ou autoridade respons6vel por sua indicagao, apresentada ao Prefeito

Municipal.

Art. 21 0 suplente substituir6 o titular do Conselho nos casos de afastamentos

temporftios ou eventuais deste, bem coma nos casos de suspeigao e impediments e assumirf sua

vega nas hip6teses de afastamento definitive.

Art. 22 0 Conselho elaborarf seu Regimento Interns e sua aprovagao sera. fonnalizada

em resolugao, no puzo de 90(noventa) dias, contado do seu pleno e efetivo .funcionamento,

sendo que, postetiormente deveri ser homologada pelo chefe do Executivo.

CAPITULO VI

DA AV.aLIAQAO CONVINUADA DOS SURViQOS P6SLiCOS E DAS nisPosiQ6KS
FINALS

Art. 23 0s 6rgios piblicos abrangidos por este Decreto deverio avaliar os senigos

prestados, nos segulntes aspectos, sem pfeluizo da avaliagao do desempenho do servidor na

fomia da legislagao municipal:

1 - satisfagao do usufrio com o selmgo prestado;

11- qualidade d0 4tendimento prestado ao usuitio;

111 - culnprimento dos compromissos e plazas dehlidos para a prestagao dos servigos;

IV + quantidade de manifestag6es de usufrios; e

V medidas adotadas pda administragio publica para melhoria e aper$igoamento da

prestagao do sefvigo.

S I ' A avaliagao seri realizada por pesquisa de satisfagao feith, no minima, a coda um ano

ou por qualquer outdo meir que garanta signi6cancia estadstica aos resultados

S 2' O resultado da avaliagao deverf set .integralmente publicado no sino eletr8nico do

Municipio, incluindo a classificagao dos 6rgios municipais com major incid6ncia de reclamagao

dos usufrios na periodicidade a qu6 se revere o S I ', e servirf de subsidio para reorientm e alustar

10

4



MUNICiplO DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GEliAIS10 DICE

os servigos prestados, em especial quanto ao cumptimento dos compromissos e dos padr6es de

qualidade de atendimento divulgados na Carta de Servi#os ao Usuitio - CSU.

Art. 24 A avaliagao da efetividade e dos niveis de satisfagao dos usuidos devet6 ser objeto

de regulamentagio especinca a serrealizada ap6s a implantagao das disposig6es deste Decreto.

Alt. 25 Fica estabelecido que os 6rgaos de Administragao e de Controle lpterno deverio

adotar as medidas pma implantagao das disposig6es dente Decreto, observado o puzo mfximo

de 180 (cento e oitenta) dias para o seu atendimento.

Art. 27 Revogadas as disposig6es em contrfrio, este Decreto enumf em vigor na data da

sua publicagao.

Registre-se, publiqueise, cumpra-se

IQo I)oce, U4 de novembro de 2Ult9.
, Joaquim Apanddo da Ijaz

Silv6rioJoaquim Ap. da Luz

Prefeito Municipal
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