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DECRETO Nº 15/2019 

De 14 de junho de 2019. 

Regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe 

sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos da administração pública Municipal, institui o 

Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo e da outras. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, Aron René Martins de Andrade, no uso das 

atribuições legais, e tendo em vista o disposto nos artigos da  Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017; 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos 
do usuário de serviços públicos da administração pública municipal, direta e indireta, de que trata a Lei nº 

13.460, de 26 de junho de 2017, e institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo deste Município. 

Art. 2º O disposto neste Decreto se aplica: 

I –  Em todas as Secretarias e entidades da administração pública municipal; 

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - reclamação - demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público e à conduta de 

agentes públicos na prestação e na fiscalização desse serviço; 

II - denúncia - ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação da 

Secretaria  apuratória competente; 

III - elogio - demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço público oferecido ou o 

atendimento recebido; 

IV - sugestão - apresentação de idéia ou formulação de proposta de aprimoramento de serviços públicos 

prestados por Secretarias e entidades da administração pública; 
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V - solicitação de providências - pedido para adoção de providências por parte das Secretarias e das 

entidades administração pública; 

VI - certificação de identidade - procedimento de conferência de identidade do manifestante por meio de 

documento de identificação válido ou, na hipótese de manifestação por meio eletrônico, por meio de 

assentamento constante de cadastro público municipal, respeitado o disposto na legislação sobre sigilo e 

proteção de dados e informações pessoais; e 

VII - decisão administrativa final - ato administrativo por meio do qual a Secretaria  ou a entidade da 

administração pública se posiciona sobre a manifestação, com apresentação de solução ou comunicação 

quanto à sua impossibilidade. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA DE OUVIDORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Art. 4º Fica instituído o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de 

coordenar as atividades de ouvidoria desenvolvidas pelas Secretarias e pelas entidades da administração 

pública municipal a que se refere o art. 2º. 

Art. 5º São objetivos do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo: 

I - coordenar e articular as atividades de ouvidoria a que se refere este Decreto; 

II - propor e coordenar ações com vistas a: 

a) desenvolver o controle social dos usuários sobre a prestação de serviços públicos; e 

b) facilitar o acesso do usuário de serviços públicos aos instrumentos de participação na gestão e na 

defesa de seus direitos; 

III - zelar pela interlocução efetiva entre o usuário de serviços públicos e as secretarias e as entidades da 

administração pública municipal, responsáveis por esses serviços; e 

IV - acompanhar a implementação da Carta de Serviços ao Usuário, de que trata o art. 7º da Lei nº 

13.460, de 2017, de acordo com os procedimentos adotados pelo Decreto Municipal nº 16, de 14 de junho 

de 2019. 

Art. 6º Integram o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal: 
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I - como Secretaria Central, a Procuradoria do Município, e o departamento da Ouvidoria-Geral do 

Município; e 

II - como unidades setoriais, as Secretarias do Município, abrangidas por este Decreto, diretamente 

responsáveis pelas atividades de ouvidoria. 

Art. 7º As atividades junto as Secretarias, ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do 

Departamento da Ouvidoria Geral, sem prejuízo da subordinação administrativa. 

Art. 8º Sempre que solicitado, o Departamento de Ouvidoria-Geral, ficará na incumbência de atender aos 

procedimentos instituídos por este Decreto, junto às secretarias, remetendo o processo para Procuradoria 

do Município, anexando os dados e informações sobre as atividades de apresentadas junto o sistema de 

ouvidoria municipal. 

Art. 9º O Departamento da Ouvidoria Geral será, de preferência, diretamente subordinada à autoridade 

máxima da administração publica. 

SEÇÃO I 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 10. Compete ao  Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal: 

I - executar as atividades de ouvidoria previstas no art. 13 da Lei nº 13.460, de 2017; 

II - propor ações e sugerir prioridades nas atividades de ouvidoria de sua área de atuação; 

III - informar as Secretarias do Sistema de Ouvidoria do Município a respeito do acompanhamento e da 

avaliação dos programas e dos projetos de atividades de ouvidoria; 

IV - organizar e divulgar informações sobre atividades de ouvidoria e procedimentos operacionais; 

V - processar as informações obtidas por meio das manifestações recebidas e das pesquisas de satisfação 

realizadas com a finalidade de avaliar os serviços públicos prestados, em especial sobre o cumprimento 

dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento da Carta de Serviços ao Usuário, de que 

trata o art. 7º da Lei nº 13.460, de 2017; e 

VI - produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de ouvidoria, para subsidiar 

recomendações e propostas de medidas para aprimorar a prestação de serviços públicos e para corrigir 

falhas. 
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Parágrafo único. Os canais de atendimento ao usuário de serviços públicos municipal  e das entidades da 

administração pública serão submetidos à supervisão técnica do Departamento da Ouvidoria Geral quanto 

ao cumprimento do disposto nos art. 13 e art. 14 da Lei nº 13.460, de 2017. 

Art. 11. Compete ao órgão central do Sistema de Ouvidoria do Município: 

I - estabelecer procedimentos para o exercício das competências e das atribuições definidas nos Capítulos 

III, IV e VI da Lei nº 13.460, de 2017; 

II - monitorar a atuação das Secretarias junto ao Sistema de Ouvidoria no tratamento das manifestações 

recebidas; 

III - promover a capacitação e o treinamento relacionados com as atividades de ouvidoria e de proteção e 

defesa do usuário de serviços públicos; 

IV - manter sistema informatizado de uso obrigatório pelos órgãos e pelas entidades da administração 

pública municipal a que se refere o art. 2º, com vistas ao recebimento, à análise e ao atendimento das 

manifestações enviadas para as secretarias pelo Sistema de Ouvidoria do Município; 

V - definir, em conjunto com a Secretaria de Administração, o Desenvolvimento e Gestão, metodologia 

para aferir o nível de satisfação dos usuários de serviços públicos; 

VI - manter base de dados com as manifestações recebidas de usuários; 

VII - sistematizar as informações disponibilizadas pelas Secretarias, consolidar e divulgar estatísticas, 

inclusive aquelas indicativas de nível de satisfação dos usuários com os serviços públicos prestados; e 

VIII - propor e monitorar a adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões na 

prestação de serviços públicos. 

SEÇÃO II 

DO RECEBIMENTO, DA ANÁLISE E DA RESPOSTA DE MANIFESTAÇÕES 

Art. 12. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos do 

disposto neste Decreto, sob pena de responsabilidade. 

Art. 13. Os procedimentos de que trata este Decreto são gratuitos, vedada a cobrança de importâncias ao 

usuário de serviços públicos. 
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Art. 14. São vedadas as exigências relativas aos motivos que determinaram a apresentação de 

manifestações perante a Secretaria junto ao Sistema de Ouvidoria do Município. 

Art. 15. A certificação da identidade do usuário de serviços públicos somente será exigida quando a 

resposta à manifestação implicar o acesso a informação pessoal própria ou de terceiros. 

Art. 16. As manifestações serão apresentadas preferencialmente em meio eletrônico, por canal próprio 

disponibilizado no Portal Oficial do Município(ouvidoria), de uso obrigatório pelas Secretarias e pelas 

entidades da administração pública a que se refere o art. 2º. 

§ 1º Na hipótese da manifestação ser recebida em meio físico, a mesma será encaminhada ao 

Departamento de Ouvidoria-Geral, que promoverá a sua digitalização e a sua inserção imediata ao canal 

da ouvidoria disponível no Portal Oficial do Município. 

§ 2º A Secretaria que receber manifestação sobre matéria alheia à sua competência encaminhará ao 

Departamento de Ouvidoria-Geral responsável pelas providências requeridas. 

Art. 17. As Secretarias que compõem o Sistema de Ouvidoria do Município responderão às manifestações 

em linguagem clara, objetiva, simples e compreensível. 

Art. 18. As Secretarias elaborarão e apresentarão resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo 

de 30(trinta) dias, contado da data de seu recebimento, prorrogável por igual período mediante 

justificativa expressa, e notificarão o usuário de serviço público sobre a decisão administrativa. 

§ 1º Recebida a manifestação, o Departamento de Ouvidoria-Geral procederá à análise prévia e, 

encaminhará para as Secretarias responsáveis pela adoção das providências necessárias. 

§ 2º Sempre que as informações apresentadas pelo usuário de serviços públicos forem insuficientes para a 

análise da manifestação, o Departamento de Ouvidoria-Geral solicitará ao usuário a complementação de 

informações, que deverá ser atendida no prazo de 30(trinta) dias, contado da data de seu recebimento. 

§ 3º Não serão admitidos pedidos de complementação sucessivos, exceto se referentes a situação surgida 

com a nova documentação ou com as informações apresentadas. 

§ 4º A solicitação de complementação de informações suspenderá o prazo previsto no caput, que será 

retomado a partir da data de resposta do usuário. 

§ 5º A falta de complementação da informação pelo usuário de serviços públicos no prazo estabelecido no 

§ 2º acarretará o arquivamento da manifestação, sem a produção de resposta conclusiva. 



 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 168/2019 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 17 DE JUNHO DE 2019. 
 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de 
dezembro 1999 

E-Mail:pm_itatuba@hotmail.com 

§ 6º As Secretarias que compõem o Sistema de Ouvidoria do Município poderão solicitar informações às 

áreas de outra Secretaria ou entidades da administração pública responsáveis pela tomada de 

providências, as quais deverão responder no prazo de 20(vinte) dias, contado da data de recebimento do 

pedido na Secretaria competente, prorrogável uma vez por igual período mediante justificativa expressa. 

Art. 19. O elogio recebido será encaminhado ao Secretário (a) o qual se responsabilizará em transmitir o 

elogio a toda a equipe da Secretaria ou ao servidor que prestou o atendimento pela prestação do serviço 

público e à sua chefia imediata. 

Art. 20. A reclamação recebida será encaminhado ao Secretário (a) o qual se responsabilizará em 

transmitir - lá a toda equipe ou ao servidor que diretamente recebeu a reclamação na prestação do serviço 

público. 

Parágrafo único. A resposta conclusiva da reclamação conterá informação objetiva acerca do fato 

apontado. 

Art. 21. A sugestão recebida será encaminhada ao Secretário (a) o qual  caberá manifestar-se acerca da 

possibilidade de adoção da providência sugerida. 

Art. 22. A denúncia recebida será conhecida na hipótese de conter elementos mínimos descritivos de 

irregularidade ou indícios que permitam a administração pública chegar a tais elementos. 

Parágrafo único. A resposta conclusiva da denúncia conterá informação sobre o seu encaminhamento ao 

setor competente apuratórios e sobre os procedimentos a serem adotados, ou sobre o seu arquivamento, na 

hipótese de a denúncia não ser conhecida. 

Art. 23. As Secretarias poderão coletar informações junto aos usuários de serviços públicos com a 

finalidade de avaliar a prestação desses serviços e de auxiliar na detecção e na correção de 

irregularidades. 

§ 1º As informações a que se refere o caput, quando não contiverem a identificação do usuário, não 

configurarão manifestações nos termos do disposto neste Decreto e não obrigarão resposta conclusiva. 

§ 2º As informações que constituírem comunicações de irregularidade, ainda que de origem anônima, 

serão acolhida pelo Departamento de Ouvidoria-Geral, sendo o mesmo competente para a sua apuração, 

observada a existência de indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade. 

Art. 24. As Secretarias que compõem o Sistema de Ouvidoria do Municipio assegurarão a proteção da 

identidade e dos elementos que permitam a identificação do usuário de serviços públicos ou do autor da 

manifestação. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 25. O Departamento de Ouvidoria-Geral editará as normas complementares necessárias ao 

funcionamento do Sistema de Ouvidoria do Município. 

Art. 26. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE 

E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de Itatuba/PB, 14 de Junho de 2019. 

 

Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 168/2019 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 17 DE JUNHO DE 2019. 
 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de 
dezembro 1999 

E-Mail:pm_itatuba@hotmail.com 

DECRETO Nº 16/2019 

De 14 de junho de 2019. 

Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários 

dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de 

firma e da autenticação em documentos produzidos no País e 

institui a Carta de Serviços ao Usuário. 

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, Aron René Martins de Andrade, no uso das 

atribuições legais, e tendo em vista o disposto nos artigos da  Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017; 

 

DECRETA: 

Art. 1º  As Secretarias e as entidades do Poder Executivo Municipal observarão as seguintes diretrizes nas 
relações entre si e com os usuários dos serviços públicos:  

 

I - presunção de boa-fé; 

II - compartilhamento de informações, nos termos da lei; 

 

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

regularidade;  

 

IV - racionalização de métodos e procedimentos de controle; 

 
V - eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco 

envolvido;  

 

VI - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de 

atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o 

compartilhamento das informações;  

 

VII - utilização de linguagem clara, que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e  

 

Parágrafo único - Usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou 

privado, diretamente atendido por serviço público.  
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CAPÍTULO I  

DA RACIONALIZAÇÃO DE EXIGÊNCIAS E DA TROCA  

DE INFORMAÇÕES 

 

Art. 2º Salvo disposição legal em contrário, as secretarias e as entidades do Poder Executivo municipal 

que necessitarem de documentos comprobatórios da regularidade da situação de usuários dos serviços 
públicos, de atestados, de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de 

dados oficial da administração pública municipal deverão obtê-los diretamente da secretaria ou da 

entidade responsável pela base de dados, e não poderão exigi-los dos usuários dos serviços públicos.  

Art. 3º Na hipótese dos documentos a que se refere o art. 2º conterem informações sigilosas sobre os 

usuários dos serviços públicos, o fornecimento pela Secretaria ou pela entidade responsável pela base de 

dados oficial fica condicionado à autorização expressa do usuário, exceto nas situações previstas em lei.  

Parágrafo único - Quando não for possível a obtenção dos documentos a que a que se refere o art. 2º 

diretamente da Secretaria ou da entidade responsável pela base de dados oficial, a comprovação 

necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário dos serviços públicos, 

que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.  

Art. 4º A Secretaria e a entidade responsável por bases de dados oficiais da administração pública 

municipal prestarão orientações as demais Secretaria e às entidades públicas interessados para o acesso às 

informações constantes das bases de dados, observadas as disposições legais aplicáveis.  

Art. 5º  No atendimento aos usuários dos serviços públicos, as secretarias e as entidades do Poder 

Executivo municipal observarão as seguintes práticas:  

     I - gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania;  

     II - padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos 

congêneres; e 

     III - vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto quando o 

órgão ou a entidade for manifestamente incompetente.  

     § 1º Na hipótese referida no inciso III do caput, os serviços de protocolo deverão prover as 

informações e as orientações necessárias para que o interessado possa dar andamento ao requerimento. 

     § 2º Após a protocolização de requerimento, caso o agente público verifique que o órgão ou a entidade 
do Poder Executivo Municipal é incompetente para o exame ou a decisão da matéria, deverá providenciar 

a remessa imediata do requerimento a Secretaria  ou à entidade do Poder Executivo Municipal 

competente. 



 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 168/2019 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 17 DE JUNHO DE 2019. 
 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de 
dezembro 1999 

E-Mail:pm_itatuba@hotmail.com 

  

 

     § 3º Quando a remessa referida no § 2º não for possível, o interessado deverá ser comunicado 

imediatamente do fato para adoção das providências necessárias.  

Art. 6º As exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez ao 

interessado, justificando-se exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente.  
 

 Art. 7º Não será exigida prova de fato já comprovada pela apresentação de documento ou informação 

válida.  

Art. 8º Para complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação entre o órgão ou a 

entidade do Poder Executivo municipal e o interessado poderá ser feita por qualquer meio, 

preferencialmente eletrônico.  

Art. 9º Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o 

reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no País e destinados a 

fazer prova junto a Secretaria e entidades do Poder Executivo Municipal.  

Art. 10. A apresentação de documentos por usuários dos serviços públicos poderá ser feita por meio de 

cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original.  

 
     § 1º A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita, por meio de cotejo da cópia com o 

documento original, pelo servidor público a quem o documento deva ser apresentado.  

 

     § 2º Constatada, a qualquer tempo, a falsificação de firma ou de cópia de documento público ou 

particular, o órgão ou a entidade do Poder Executivo Municipal considerará não satisfeita à exigência 

documental respectiva e, no prazo de até 05(cinco) dias, dará conhecimento do fato à autoridade 

competente para adoção das providências administrativas, civis e penais cabíveis.  

CAPÍTULO II  

DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

 

Art. 11. As Secretarias e as entidades do Poder Executivo Municipal que prestam atendimento aos 
usuários dos serviços públicos,  deverão elaborar e divulgar Carta de Serviços ao Usuário, no âmbito de 

sua esfera de competência. 

    § 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar aos usuários dos serviços prestados pelo 

órgão ou pela entidade do Poder Executivo Municipal as formas de acesso a esses serviços e os 

compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público.  
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     § 2º Da Carta de Serviços ao Usuário, deverão constar informações claras e precisas sobre cada um 

dos serviços prestados, especialmente as relativas: 

  

     I - ao serviço oferecido;  

     II - aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço;  

     III - às etapas para processamento do serviço;  
     IV - ao prazo para a prestação do serviço;  

     V - à forma de prestação do serviço;  

     VI - à forma de comunicação com o solicitante do serviço; e  

     VII - aos locais e às formas de acessar o serviço.  

 

     § 3º Além das informações referidas no § 2º, a Carta de Serviços ao Usuário deverá, para detalhar o 

padrão de qualidade do atendimento, estabelecer: 

  

     I - os usuários que farão jus à prioridade no atendimento;  

     II - o tempo de espera para o atendimento; 

     III - o prazo para a realização dos serviços;  

     IV - os mecanismos de comunicação com os usuários;  
     V - os procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações;  

     VI - as etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização dos serviços, incluídas a estimativas de 

prazos;  

     VII - os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e pendentes, para a 

realização do serviço solicitado; 

     VIII - o tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento;  

     IX - os elementos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de atendimento;  

     X - as condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em especial no que se 

refere à acessibilidade, à limpeza e ao conforto;  

     XI - os procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar indisponível; e 

     XII - outras informações julgadas de interesse dos usuários. 
 

CAPÍTULO III  

DA RACIONALIZAÇÃO DAS NORMAS 

 

Art. 12. A edição e a alteração das normas relativas ao atendimento dos usuários dos serviços públicos 

observarão os princípios da eficiência e da economicidade e considerarão os efeitos práticos tanto para a 

administração pública municipal quanto para os usuários.  

 

CAPÍTULO IV  

DA SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO 

 

Art. 13. Os usuários dos serviços públicos poderão apresentar Solicitação de Simplificação, por meio de 
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formulário próprio denominado Simplifique!, as Secretarias e às entidades do Poder Executivo 

Municipal, quando a prestação de serviço público não observar o disposto neste Decreto.  

     § 1º A Solicitação de Simplificação deverá ser apresentada, preferencialmente, por meio eletrônico, 

em canal único oferecido pela Ouvidoria-Geral do Município. 

     § 2º Sempre que recebida por meio físico, as Secretarias e as entidades deverão digitalizar a 

Solicitação de Simplificação e promover a sua inserção no canal Ouvidoria-Geral do Município a que se 

refere o § 1º.  

 Art. 14. Do formulário Simplifique! deverá constar:  

 

     I - a identificação do solicitante;  

     II - a especificação do serviço objeto da simplificação;  

     III - o nome da Secretaria ou da entidade perante o qual o serviço foi solicitado;  

     IV - a descrição dos atos ou fatos; e  

     V - facultativamente, a proposta de melhoria.  

.  

CAPÍTULO V  

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

 
Art. 15. O servidor público que descumprir o disposto neste Decreto estará sujeito às penalidades 

previstas, respectivamente, na Lei nº 244, de 18 de fevereiro de 1999.  

 

Parágrafo único - Os usuários dos serviços públicos que tiverem os direitos garantidos neste Decreto 

desrespeitados poderão representar a Procuradoria Municipal.  

 

Art. 16. Cabe todas as Secretarias  Poder Executivo Municipal zelar pelo cumprimento do disposto neste 

Decreto e adotar as providências para a responsabilização dos servidores públicos, e de seus superiores 

hierárquicos, que praticarem atos em desacordo com suas disposições.  

CAPÍTULO VI  

DA DIVULGAÇÃO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Art. 17. A Carta de Serviços ao Usuário, a forma de acesso, as orientações de uso e as informações do 

formulário Simplifique! deverão ser objeto de permanente divulgação aos usuários dos serviços públicos, 

e mantidos visíveis e acessíveis ao público:  

 

     I - nos locais de atendimento;  

     II - no portal oficial do município e de prestação de serviços na internet. 
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Art. 18. As informações do formulário Simplifique!, de que trata o art. 14, serão divulgadas no painel de 

monitoramento do desempenho dos serviços públicos do município.  

CAPÍTULO VII  

DA AVALIAÇÃO E DA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Art. 19. As Secretarias e as entidades do Poder Executivo Municipal deverão utilizar ferramenta de 
pesquisa de satisfação dos usuários dos seus serviços, constante do Portal oficial canal Ouvidoria-Geral, e 

utilizar os dados como subsídio relevante para reorientar e ajustar a prestação dos serviços.  

      § 1º Os canais de ouvidoria e as pesquisas de satisfação objetivam assegurar a efetiva participação dos 

usuários dos serviços públicos na avaliação e identificar lacunas e deficiências na prestação dos serviços.  

     § 2º As Secretarias e as entidades do Poder Executivo Municipal deverão dar ampla divulgação aos 

resultados das pesquisas de satisfação. 

CAPÍTULO VIII  

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 20. O Gabinete do Prefeito por meio da Secretaria de Administração terá prazo de 30(trinta) dias, 

contado da data de publicação deste Decreto, para disponibilizar os meios de acesso à Solicitação da 

Ouvidoria e ao Simplifique!.  

Art. 21. A Secretaria de Administração e a Procuradoria do Município serão responsáveis pelo 

Desenvolvimento e Gestão dos canais, os quais poderão expedir normas complementares ao disposto 

neste Decreto.  

Art. 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE 

E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de Itatuba/PB, 14 de Junho de 2019. 

 

Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional. 
 


