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DECRETO Nº 0246/2021 

Em, 21 de outubro de 2021. 
 

 
Regulamenta a Lei Federal nº 13.460, 
de 26 de junho de 2017, institui o 
Sistema de Satisfação do Cidadão no 
município de Butiá, e dá outras 
providências. 

 
 
                                  LUIS RICARDO DOS SANTOS VIEIRA, Prefeito de Butiá, em Exercício, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 
 
                                   CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017 
sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração 
Pública Municipal, 
 
                                   Art. 1º.  Este Decreto regulamenta os procedimentos para a participação, 
proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da Administração Pública municipal, 
direta e indireta, de que trata a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017 e institui o Sistema de 
Satisfação do Cidadão. 
 
                                   Art. 2º.  O disposto neste Decreto se aplica à Administração Pública Municipal 
direta e indireta e, subsidiariamente, a todos particulares prestadores de serviços públicos no 
município, independentemente do regime contratual de delegação, cooperação, parceria ou convênio. 
 
                                  Art. 3º.  A garantia dos direitos e a participação do usuário de serviços públicos 
de que trata a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, serão asseguradas por meio da atuação 
dos responsáveis por ações de que busquem saber a opinião dos usuários sobre os serviços públicos 
oferecidos pelo município de Butiá, em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, regularidade, continuidade, efetividade, 
segurança, transparência e cortesia, e pelos demais meios previstos na legislação específica. 
 
                                  §  1º. As unidades que compõem o Sistema de Satisfação do Cidadão do Poder 
Executivo Municipal coletarão 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, falhas 
ou deficiência nos serviços prestados. 
 
                                  § 2º.  As informações a que se refere o caput, serão levadas ao conhecimento 
aos gestores dos órgãos da administração direta e indireta do município para conhecimento e 
providencias cabíveis. 
                                  Art. 4º.  Para aferir o nível de satisfação do cidadão com os serviços públicos 
municipais, o Poder Executivo Municipal usará os meios de comunicação disponíveis e necessários 
para atingir, tias como: telefone, internet e outros. 
 
                              Art. 5º. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
I – cidadão: é um indivíduo que convive em sociedade, grupo de indivíduos entre os quais existem 
relações recíprocas – Cidadão é o habitante da cidade, e tem o direito de gozar de seus direitos civis e 
políticos do Estado em que nasceu, ou no desempenho dos seus deveres para com este. 
 

II - usuário: pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço 
público; 
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III - agente público: aquele que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, 
emprego ou função pública; 
 
 
IV - serviço público: atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens e/ou serviços à 
população, exercida por órgão, entidade da administração pública e particulares delegatários de 
serviço público; 
 

V - atendimento: o conjunto das atividades necessárias para recepcionar e dar consequência às 
solicitações dos usuários, inclusive às manifestações de opinião, percepção e apreciação relacionadas 
à prestação do serviço público; 
 
VI - canais de atendimento: praças de atendimento presencial, sítios eletrônicos, aplicativos, mídias 
sociais, centrais telefônicas, terminais de autoatendimento, carta ou qualquer outro meio que permita 
ao usuário fazer solicitações e obter informações sobre serviços públicos; 
 
VII - 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; 
 
VIII - reclamação: demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público e à conduta de 
agentes públicos na prestação e na fiscalização desse serviço; 
 
IX - denúncia: ato que indica a eventual prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da 
atuação dos órgãos apuratórios competentes; 
 
X - sugestão: apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de serviços 
públicos prestados por órgãos e entidades da administração pública municipal; 
 
XI - elogio: demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço público oferecido ou o 
atendimento recebido; 
 
XII - solicitação de providências: pedido para adoção de providências por parte dos órgãos e das 
entidades da Administração Pública municipal; 
 
XIII - 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 
 
XIV - decisão administrativa: deliberação e desfecho administrativo acerca do objeto das 
manifestações e solicitações encaminhadas pelos usuários; 
 
                                Art. 6º.  Os direitos básicos e deveres dos usuários são aqueles previstos nos 
artigos 5º, 6º e 8º da Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017. 
 
                                Art. 7º.  Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, a 
Administração Pública Municipal direta e indireta, divulgarão, de maneira permanente, no seu sítio 
eletrônico oficial, a Carta de Serviços ao Usuário atualizada. 
 
                                 Art. 8º.  A Administração Municipal e as entidades referidas no art. 2º, sem 
prejuízo de outras avaliações, deverão, anualmente, avaliar seus serviços, sob os aspectos previstos 
no art. 23 da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 
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                                § Único.  O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado na 
respectiva página oficial da internet. 
 
                                Art. 9º.  A Instituição do Sistema de Satisfação do Cidadão não substitui e não 
altera as  competências e atribuições  do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal seguem  
de acordo com a Lei Municipal 
 
                                 Art. 10º.  Os titulares das Secretarias e órgãos da Administração Pública 
Municipal direta e indireta, bem como os dirigentes das entidades referidas no art. 2º, serão 
responsáveis pelas seguintes atribuições: 
 
I. assegurar o cumprimento das normas relativas ao Sistema de Satisfação do Cidadão, de forma 
eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 13.460, de 2017; 
 
II. indicar servidores, se for o caso para receber e dar informações para alcançar o objetivo de aferir a 
satisfação do cidadão, bem como usar as informações do sistema para melhorar o serviço público 
prestado. 
 

III. Coletar informações para cadastro dos usuários dos serviços para facilitar contato com o objetivo 
de saber a opinião dos usuários sobre o serviço prestado. Este cadastro deverá ser voluntário por 
parte do usuário. 
 

IV. manter atualizadas as informações da Carta de Serviços. 
        
                               Art. 11º.  No caso dos serviços de ouvidoria da Secretaria de Saúde deverão ser 
observadas as normas e diretrizes do Ministério da Saúde e os gestores deverão utilizar os dados 
destes serviços como ferramenta para o estabelecimento de estratégias da melhoria das ações e dos 
serviços prestados. 
 
                               Art. 12. O serviço de Satisfação do Cidadão será estruturado com pessoal e bens 
materiais das diversas Secretarias Municipais, afim de que  seja implantado com custos racionalizado 
e compartilhado. 
 
                              Art. 13. Eventuais despesas decorrentes da aplicação do presente decreto serão 
suportadas por dotações orçamentárias já existentes, suplementadas caso seja necessário. 
 
                               Art. 14. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
                                 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
         Em, 21 de outubro de 2021. 
                                                                                 
               
                      LUIS RICARDO DOS SANTOS VIEIRA 
                       Prefeito Municipal em Exercício 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 21 de outubro de 2021. 
 
                 

 
         VALMIR RIBEIRO PEREIRA 

 Secretário Municipal de Administração 


