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⑤ Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

Projeto de Lei no.../201q

Disp6e sobre a fixagao da Lei 13.460 CDU
[c6digo de defesa do usufrio do servigo
pablico) nos estabelecimentos pOblicos", e
da outras provid6ncias.

A Cimara Municipalde JaguariOna aprova a seguinte lei

Art. I '. Disp6e sobre a fixagao da Lei 13.460 CDU (c6digo de defesa do

usugrio do servigo pOblico) nos estabelecimentos pOblicos no Municipio de
JaguariOna

Paragrafo Onico: A Lei 13.460/2017 CDU (c6digo de defesa do usu6rio

do servigo pOblico) deverg ser afixada nos estabelecimentos ptlblicos do
Municipio em localvisivele ao lado da Lei2.848/1940 (desacato a funcion6rio
pOblico)

Art. 2'. O Executive Municipalregulamentara etta Leia partir da data de
sua publicagao

Art. 3'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Cimara Municipalde Jaguar10na, 17 de junho de 2019
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⑥ Cfmara Municipal de JaguBrjQ!@
Estado de S5o Paulo

JUSTIFICATIVA

A Presiddncia da RepOblica sancionou, No dia (27 de junho de
2017), a Lei n ' 13.460/2017, que disp6e sabre a padicipagao, proteQao e
defesa dos direitos dos usuirios de servigos pOblicos

A Lei n ' 13.460/2017 regulamenta o 53' do artigo 37 da
Constituigao Federal. garantindo as formal de participagao da sociedade e de
avaliaQao peri6dica da qualidade dos serviQos pOblicos. Entre os direitos
bgsicos estio: igualdade no tratamento dos usuarios, vedado qualquer lipo de
discriminagao; atendimento por ordem de chegada, ressalvados cason de
urg6ncia e as prioridades asseguradas por len aplicagao de solug6es
tecno16gicas para simplificar processos e procedimentos, entre outros.

De acordo com o normative, os 6rgaos terio de disponibilizar
e atualizar periodicamente uma Carta de Servigo ao Usuario, com informa96es
claus a respeito do servigo prestado, tempo de espera para atendimento,
puzo mdximo e localpara reclamagao, entre outros servigos. As regras valem
para servigos prestados por 6rgaos e entidades da administragao pOblica direta
e indireta, contemplando os tr6s poderes (Executivo, Legislative e Judici6rio)
a16m de entldades que prestam servigos pOblicos de forma delegada

Outro avango 6 avaliagao cidadi dos servigos pOblicos. A lei
determina que 6rgaos e entidades devam medir anualmente o induce de
satisfagao dos usuirios e a qualidade do atendimento prestado. "A lei trata de
direcionar o loco do Estado novamente ao cidadao, a fim de compreender e
atender da melhor forma as necessidades e expectativas. E fundamentalouvir
a sociedade para garantlr um servigo de qualidade, agile sem burocracias

O presente projeto tem coma intuito levar a populagao as
nforma96es sobre seus direitos que este previsto em Lei. 13.460 CDU (c6digo
de defesa do usuirio do servigo pOblico). Apresento o presente Projeto de Lei e
solicito o apoio dos nossos pares para a aprovagao dente Projeto

Cimara Municipalde Jaguaritlna, 17 de junho de 2019

VEREADOR ROMILSON SILVA - PV



① Cfmara Munis
Estado de S8Q ;Pai!!!e

JaguariOna. 19 de junho de 2019

Oficio n.' 578/2019.-PRE

Senhor Presidente

Passamos is mios de Vossa Exce16ncia para parecer dessa

digna Comissio o Projeto de Lei n ' 047/2019, do Sr. Romilson Silva -- PV, que
disp6e sabre a fixagao da Lei 13.460 CDU (C6digo de Defesa do Usudrio do Servigo

POblico) nos estabelecimentos pOblicos, e d6 outras provldencias, lido em Sessio
Ordinaria, realizada aos 18 de junho do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os

nossos reals protestos de elevada estima e distintissima consideragao.

VEREADOR WALXbrl£UI faiZIDE CAMARGO
resi(jdbtd

/}

/ ./

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissio Permanente de

Constituigao, JustiQa e RedaQao
JaauariOna -- S.P.

Ri Alfredo Bueno, 1189 -- Centro -- Telcfones (19) 3847-4336
w ww.camaraiaauariuna.sn. aov.for



F'res;d4ncia da Repablica
$ecr8 ari «G9ⓔfa!

③ⓒ
LEI F4

Disp6e sabre participaQaa. proteQao e rJefesa (ios; direitos
do usu6rio dos servigos pOblicos da adminlstragao
pOblica

r3r

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faso saber que o Congresso Nacionaldecreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPiTULOI

DiSPOSiQ6ES PRELiMINARES

Art. I ' Este Lei. estabelece normas bgsicas para participagao, protegao e defesa dos direitos do usu6rio dc{
serviQos pOtllicos preftad6g direta ou indiretamente pda administfaQao ptlblica

$ 1' O disposto fiesta Lei aplica:se a administragio o0blica direta e indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito
FoLIc:ale cios Municipios. nos termos da !Dgl$o do $ 3' do art. 37 da ConstituigBgEEdgB!

$ 2' A aplicaQao delta Lei nio afasta a necessidade de cumprimento do dispasto

em normas regulamentadoras especificas, quando se tratar de servigo ou atividade sujeitos a regulagao ou
supervisao; e

11- na Lei n ' 8.078, de ll de setembro de 1990, quando caracterizada relaQao de consume.

$ 3' Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta Lei aos servlgos pOblicos prestados por particular.

a.rt. 2' Para os fins desta Lei, consideram-se

ustJ6rio - pessoa fisica ou juridica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de servigo pOblicol

1- s;ErvlQO pOblico - atividade administrativa ou de prestagao direta ou Indireta de bens ou servigos a popular;ac.
exerclda por 6tgao ou entidade da aclministragao p6blical

111- administragao pOblica - 6rgao ou entidade integrante da administragao pOblica de qualquer dos Poderes da
Uniio, dos Estados, do Distrito Federale dos Municipios, a Advocacia POblica e a Defensoria POblical

IV - agence pOblico - quem exerce cargo, emprego ou fungal pOblica, de natureza civilou militar, ninja que
sitoriamente ou sem remuneragaole

V - manifestag6es - reclamaQ6es, denOnclas, sugest6es, elogios e demais pronunciamentos de usudrios -lue
tenharn como objeto a prestagao de servigos pOblicos e a conduta de agentes pOblicos na prestaQao e fiscalizagao cie
!ais servigos

Par6grafo Onico. O acesso do usu5rio a informag6es sera regido pe]os termos da L:aLDo 12 527,..de..]B..Jigs
11\oyembro :dp:20l:l.

Art. 3' Com periodicidade minima anual, cada Poder e esfera de Governo publicar6 quadra geraldos servlQos
pOblicos prestados, que especi$icar6 os 6rgaos ou entidades responsaveis por sua realizagao e a autoridadc:
administrativa a quem estdo subordinados ou vinculados

An. 4o O$ serv'i9os ptlbllcos e o atendimento do t.isu6rio servo realizados de forma adequada, ob$cfu'3clcs o$
piinclpios da regularidade, contirauidade. efetividade, seguranga, atualidade, generalidade, transpar6ncia e corte-sia



CAPiTULO I

DOS DIREITOS BASICOS E DEVERES DOS usuARiOS

Art. 5' O usu6rio de servigo pOblico tem direito a adequada prestagao dos servigos, devendo os agentes
pOblicos e prestadores de servigos pOblicos observar as seguintes diretrizes

urbanidade, respeito, acessibiliclade e cortesia no atendimento aos usuariosl

11- presungao de boa-f6 do usu6rio

111- atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urg6ncia e aqueles em que houver possibilidade
de agendamento, asseguradas as prioridades legais is pessoas com defici6ncia, aos idosos, is gestantes, As
lactantes e ds pessoas acompanhadas por crianQas de colo;

IV - adequaQao entre meios e fins, vedada a imposiga
previstas na legislagaol

V - igualdade no tratamento aos usudrios, vedado qualquer typo de discriminagaol

Vl- cumprimento de prazos e normas procedimentaisl

Vll - definiGio, publicidade e observincia de hor6rios e normas compativeis com o bom atendimento ao

Vlll- adogao de medidas visando a protegao a saOde e a seguranga dos usu6rios;

IX - autenticaQao de documentos peso proprio agente pOblico, a vista dos originais apresentados pelo usuario.
vedada a exig6ncia de reconhecimento de firma, salvo em faso de dOvida de autenticidadel

X - manutenQao de instalag6es salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas ao servigo e ao
atendimento

olvido

Xll- observincia dos c6digos de utica ou de conduta aplicaveis is vdrias categorias de agentes pOblicos

Xlll- aplicaQao de soluQ6es tecno16gicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao
usu6rio e a propiciar melhores condiQ6es para o compartilhamento das informaQ6esl

XIV - utilizagao de linguagem simples e compreensivel, evitando o uso de siglas, jarg6es e estrangeirismosle

XV - vedaQao da exig6ncia de nova prova sobre fato ja comprovado em documentaQao vdlida apresentada

Art. 6o Sdo direitos bgsicos do usugrio

participagao no acompanhamento da prestagao e na avaliagao dos servigos

11- obtengao e utilizagao dos servigos com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminagao

111- acesso e obtengao de informag6es relativas a sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados,
observado o disposto no !nasa.X do ca to Federa]e na !:e!.n!.il2:52Z,.da..].&.da.neue!!!bn
de 20 !L;

V - atuagao integrada e sist6mica na expedigao de atestados, certid6es e documentos comprobat6rios de
regularidadel e

estriQ6es e sanQ6es nioo de exi96ncias, obrigag6es Qoeiqencle

LJ

eliminagao de formalidades e de exig6ncias cujo custo econ6mico ou social seja superior ao riscoXI rmaiiaaae tg
env

lv proteQao de suas informaQ6es pessoais, nos termos da L:ei.n!.]2 7. de 18 de novembro de 2011S m

vuMV. plan alto.gov. for/cciviL03/:.Ato2015 -2018/2017/Lei/L13460.htm 2/7



Vl- obtengao de informag6es precisas e de f6cilacesso nos locals de prestaQao do servigo
disponibilizaQao na internet, especialmente sobre

a) hor6rio de funcionamento das unidades administrativas;

b) servigos prestados polo 6rgao ou entidade, sua localizaQao exata e a indicagao do setter responsavel pele
atendimento ao pOblicol

c) acesso aa agente pOblico ou ao 6rgao encarregado de receber manifestaQ6es;

d) situagao da tramitagao dos processes administrativos em que figure homo interessado

e) valor das taxes e tarifas cobradas pda prestagao dos servigos, contendo informag6es p
exata da extensio do servigo prestado

Art. 7' Os 6rgaos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarao Carta de Servigos ao Usu6rio.

$ 1' A Carta de Servigos ao Usu6ria tem por abjetivo Informar o usugrio sobre os servigos prestadas pda 6rgao
ou entidade, as formas de acesso a essen servigos e seus compromissos e padr6es de qualidade de atendimento ao
pOblico

$ 2' A Carta de Servigos ao Usu6rio deveri frazer informag6es cl
servigos prestados, apresentando, no minimo, informag6es relacionadas a

1- servigos oferecidos;

11- requisitos, documentos, formas e informaQ6es necess

111- principais etapas para processamento do servigol

IV - previsao do puzo m6ximo para a prestaQao do servigo;

V - forma de prestagao do servigo; e

Vl- locais e formas para o usu6rio apresentar eventualmanifestagao sobre a prestagao do servigo

$ 3' A16m das informaQ6es descritas no $ 2e, a Carta de Servigas ao Usuirio deveri detalhar os compromissos
e padr6es de qualidade do atendimento relativos, no minima, aos seguintes aspectos

prioridades de atendimento

11- previsao de tempo de espera para atendimento

111- mecanismos de comunicagao com os usu6rios

IV - procedimentos para receber e responder as manifestag6es dos usu6rios; e

V - mecanismos de consulta, por parte dos usu6rios, acerca do andamento do
manifestagao

$ 4' A Carta de Servigos ao Usu6rio sera objeto de atua
publicagao em sino eletr6nico do 6rgao ou entidade na internet.

$ 5' Regulamenta especffico de dada Poder e esfera de Governs dispar6 sobre a operacionalizaQao da Carta
de Servigos ao Usuirio

Art. 8' Sio deveres do usu6rio

utilizar adequadamente os servigos, procedendo com urbanidade e boa-f6;

11- prestar as informag6es pertinentes ao servigo prestado quando solicitadas:

a ra a compreensao

ras e precisas em relagao a cada um dosrecisa

arias para acessar o serviQOIF

serviQO solicitado e de eventualC

lizacao peri6dica e de permanente divulqaQio medianter nTG

assam

e



⑧111- colaborar para a adequada prestagao do servigo; e JGF

IV - preserver as condig6es dos bens pOblicos por memo dos quais Ihe sio prestados os servigos de q8i@
esta Lei

CAPiTULO ll

DAS MANIFESTAQ6ES DOS usuAnios DE SERVIQOS POBLICOS

Art. 9' Para garantir seus direitos. o usu6rio podera apresentar manifestag6es perante a administragao pOblica
rca da prestagao de servigos pOblicos.

Art. 10. A manifestagao sera dirigida a
requerente

$ 1' A identificagao do requerente nio contend exig6ncias que inviabilizem sua manifestaQao.

$ 2o Sia vedadas quaisquer exig6ncias relativas aos motives determinantes da apresentaQao de manifestag6es
perante a ouvidoria

$ 3' Casa ndo hajj ouvidoria, a usudrio podera apresentar manifesta96es diretamente ao 6rgi
respons6velpela execuQao do servigo e ao 6rgao ou entidade a que se subordinem ou se vinculem

$ 4o A manifestagao podera ser feita por meir eletr6nico, ou correspond6ncia convencional. ou verbalmente.
hip6tese em que dever6 ser reduzida a terms.

$ 5' No casa de manifestagao par meir eletr6nico, prevista no $ 4a, respeitada a legislagao especlfica de sigilo
e protegao de dados, poder6 a admlnistragao pOblica ou sua ouvidoria requerer memo de certificaQao da identidade do

$ 6' Os 6rgaos e entidades pOblicos abrangidos por etta Lei deverio colacar a disposigio do usu6rio
formu16rios simplificados e de f6cilcompreensao para a apresentaQao do requerimento previsto no caput , facultada
ao usu6rio sua utilizaQao

$ 7a A identificaQio do requerente 6 informagao pessoal protegida com restrigao de acesso nos termos da !-el
n!.12:52Z. de 18 de novembro de 2011

Art. 11. Em nenhuma hip6tese, sera recusado o
Lei, sob pena de responsabilidade do agente pOblico.

Art. 12. Os procedimentos administrativos relativos a a
efici6ncia e da celeridade, visando a sua efetiva resolugao

Par6grafo Onico. A efetiva resolugao das manifestag6es dos usugrios compreende:

recepQao da manifestagao no canalde atendimento adequadol

11- emissio de comprovante de recebimento da manifestagao

111- an61ise e obtenQao de informag6es, quando necess6rio;

IV - decisio administrativa finalle

V - ci6ncia ao usu6rio

ac€

ouvidoria do 6rgao ou entidade responsavele conter6 a identificagao doraa nii nvi(ion

n nil Antidader'

usuano

recebimento de manifestag6es formuladas nos termos destaU

ndlise das manifestag6es observario os principios dani

CAPiTULO IV

DAS OUVIDORIAS

Art. 13. As ouvidorias terio come atribuig6es precipuas, sem prejuizo de outras estabelecidas em regulamento
especifico



1 - promover a participagao do usugrio na administraQao poblica, em cooperaQao com outras entidadejl...ge
defesa do usu6rio;

11- acompanhar a prestaQao dos servigos, visando a gar;

111- propor aperfeigoamentos na prestagao dos servigosl

ta Lei:

V - propor a adagio de medidas para a defesa dos direitos do usuario, em observincia is determinag6es desta
Lei:

ntir a gila efetividade1.

auxiliar na prevenQao e correQao dos atos e procedimentos incompativeis com os principios estabelecidoslv ntc r aiiveis nnclpiosrevenca rreca SX

nes

VI - receber, analisar e encaminhar is autoridades competentes as manifestag6es, acompanhando o
tratamento e a efetiva conclusio das manifestaQ6es de usu6rio perante 6rgao ou entidade a que se vinculale

Vll - promover a adagio de mediagao e conciliagao entre o usuirio e o 6rg3o ou a entidade pOblica, s
prejuizo de outros 6rgaos competentes.

Art. 14. Com vistas a realizaQao de seus objetivos, as ouvidorias deverio:

1 - receber, analisar e responder, por memo de mecanismos proativos e reativos, as manifestaQ6es
encaminhadas por usugrios de servigos pOblicos; e

11- elaborar, anualmente, relat6rio de gestao, que dever6 consolidar as informag6es mencionadas no inciso 1, e
com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestagao de servigos pablicos.

Art. 15. O relat6rio de gestao de que trata o inciso lido caput do art. 14 deverd indicar, ao menos

1- o nOmero de manifestag6es recebidas no ano anterior;

11- os motivos das manifestag6esl

111- a andlise dos pontos recorrentesle

IV - as provid6ncias adotadas pda administragao pOblica nas solug6es apresentadas.

Par6grafo Onico. O relat6rio de gestao sera

encaminhado a autoridade m6xima do 6rg

11- disponibilizado integralmente na internet

Art. 16. A ouvidoria encaminhar6 a decisio administrativa finalao usu6rio, observado o puzo de trinta dias
prorrog6velde forma justificada uma Onica vez, por igualperiodo.

Par6grafo Onico. Observado o puzo previsto no caput , a ouvidoria poder6 solicitar informag6es e
esclarecimentos diretamente a agentes pOblicos do 6rgao ou entidade a que se vincula, e as solicitag6es devem ser
respondidas no puzo de vinte dias, prorrogavelde forma justificada uma Onica vez, por igualperiodo.

Art. 17. Atos normativos especificos de cada Poder e esfera de Governo disporao sobre a organizagao e o
funcionamento de suas ouvidorias

em

to a que pertence a unidade de ouvidorialeU e rleric n I IVI

CAPITULO V

DOS CONSELHOS DE UsuARiOS

Art. 18. Sem prejuizo de outras formas previstas na legislaQao. a participagao dos usu6rios
acompanhamento da prestaQao e na avaliaQao dos serviQos pOblicos sera feita por memo de conselhos de usu6rios.

Par6grafo Onico. Os conselhos de usu6rios sgo 6rgaos consultivos dotados das seguintes atribuig6es:



e

nos

e

1- acompanhar a prestaQao dos servigos;

11- participar na avaliagao dos servigos;

111- propor melhorias na prestagao dos servigosl

IV - contribuir na denlniQao de diretrizes para o adequado atendimento ao usu6rio; e

V - acompanhar e avaliar a atuaQao do ouvidor.

Art. 19. A composigao dos conselhos deve observar os crit6rios de representatividade e pluralidade das panes
nteressadas, com vistas ao equilibrio em sua representaQao

Par6grafo Onico. A escolha dos representantes sera kit
de usu6rio a ser representado.

Art. 20. O conselho de usugrios poder6 ser consultado quanto a indicaQao do ouvidor.

Art. 21. A participagao do usu6rio no conselho sera considerada servigo relevante e sem remuneragao.

Art. 22. Regulamento especifico de cada coder e esfera de Governs disporg sabre a organizagao
funcionamento dos conselhos de usuirios.

a em processo abedo ao pOblico e diferenciado por tipsIJ

ⓖ

CAPiTULO VI

DA A\nLiAGAO CONTINUADA DOS SERVIQOS POBLICOS

Art. 23. Os 6rgaos e entidades pOblicos abrangidos por esta Lei deverio avaliar os servigos prestados:
seguintes aspectos

1- satisfaQao do usugrio com o serviQO prestado;

11- qualidade do atendimento prestado ao usu6riol

111 cumprimento das compramissos e prazos definidos para a prestaQao dos servigos;

IV - quantidade de manifestag6es de usuarios; e

V - medidas adotadas pda administragao pOblica para melhoria e aperfeigoamento da prestagao do servigo.

$ 1o A avaliagao seri realizada por pesquisa de satisfaQao feita. no minimo, a cada um ano, ou por qualq
outro meio que garanta significancia estatistica aos resultados

$ 2o O resultado da avaliagao dever6 ser integralmente publicado no srtio do 6rgia ou entidade. incluindo o
ranking das entidades com maier incid6ncia de reclamagao dos usudrios na periodicidade a que se revere a $ 1', e
servir6 de subsidio para reorientar e ajustar os serviQos prestados, em especial quanto ao cumprimento dos
compromissos e dos padr6es de qualidade de atendimento divulgados na Carta de ServiQos ao Usudrio

Art. 24. Regulamento especifico de dada Poder e esfera de Governo dispora sabre a avaliagao da efetividade e
dos niveis de satisfagao dos usu6rios

uer

CAPiTULO Vll

DISPOSFQ6ES FiNAlS E TRANStT6RIAS

Ait. 25. Esta Lei entra em vigor, a contar da sua publicagao. em:

trezentos e sessenta dias para a Uniao, os Estados, o Distrito Federale os Municipios com mats de
quinhentos milhabitantesl

11- quinhentos e quarenta dias para os Municipios entre cem mile quinhentos milhabitantese ce



111- setecentos e vinte dias para os Municipios com ments de cem milhabitantes.

Brasilia, 26 de junho de 2017; 196' da Independ6ncia e 1290 da RepOblica

MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Dyogo Henrique de Oliveira
Wagner de Campos Rosario

Este texto ngo substituio publicado no DOU de 27.6.2017

⑩
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ⓔ C6mara Municipalde Jaguari6na
Estado de S3o Paulo

UBSTITUTIVO AO PR

"Disp6e sobre a anixagao do disposto no artigo
4' da Lei Federal n ' 13.460, de 26 de junho de
2017, que disp6e sobre participagao, protegao e
defesa dos direitos do usuArio dos setvigos
p&blicos da administragao publica (C6digo de
Defesa do Usufrio do Servigo POblico) nos
estabelecimentos pablicos no imbito do
municipio de Jaguariana, e da outras
provid6ncias."

\ C:imara !vlunicipalaprova a seguinte Lei

:\rt. I' Os estabelecimentos p6blicos do Municipio de Jaguariana

afixat:io cm local xasi\ el o disposto no artigo 4' da Lei Federal n ' 13.460, de 26 de

junho de 2017, que disp6e sabre participag:io, proteg:io e dcfesa dos direitos do

usufirio dos servigos pablicos da administragao publica(C6digo dc Dcfesa do Usufrio

do Sen'igo Pablico)

\rt. 2' O Executive Municipalregulamentara asta Leia pardr da data de
sua publican:io

\rt. 3' Ustr lei entry em vigor na data de sua publicagiic

Cimara blunicipaldeJaguariana, 08 de outubro de 2019



Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de S3o Paulo⑤

VEREADOa AFONS(!ilf1;l12;'%gA SILVA
Prcsidente da Comissio Permanente \idConstituigao, Justiga c Redagio

VEREADORA cAsslX MURER MONTAGNER
Vice-l'rcsidente da Cf11zdssao Permanente dc Constituig:io, Justiga e Redagio

XCfREADOK ALFREDO CHiAVfGA'rOlqbro
Sccrctirio da Comissio I'crmanentc de Constituigao, Justiga c Rcdagao

LIDO EM S
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Cfmara Municipal de J@guariQna

Estado de Sip PBlilp⑤
Projeto de Lei no 047/2019

PARECER EM CONTUNTO DAS COMIC

Pⓒ]3LICOS. ATIVIDADES PRIVADAS E TRA
047/2019.

4utoria: ILUSTRISSIMO VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA

Rel,to.es: ILUSTRiSSIMOS VEREADORES cAssIA MURER
MONTAGNER, LUIZ CARLOS DE CAMPOS e ANGELO ROBERTO
TORRES.
Parccer: FAVORAVEL.

Dc iniciatix;a da Scnhor Vereador Romilson Nascimcnto Silva, o Projeto

de Lei em cpigrafc disp(}e sabre a fi\agiio da J.ei n ' 13.460/2017 (C6digo dc Defesit

do Usuirio do Scnigo Ptlblico CDU) nos cstabclccinlentos pablicos, e df ouuas

provid6ncias.

Na Justinlcativa, explica o noire vercador quc o intuito da presence

pl'{)posituta 6 lcx at a populitgao informag6cs sobrc sous dircitos previstos na Lei n '

13.460/2017, que se rcferc a prestagio do servigo pablico.



ⓔ Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de S:io Paulo

Projeto de Lei n ' 047/2019

Delta feith, compctcm as Comiss6es Permanentes, tcunidas cm

conjunto, na Forma que faculta o Regiments Inferno, la\ rar parecer a respeito de sua

legalidade, oportunidade e coax;eni6ncia

Xp6s discussio em Rcuniio Conjunta das C:nn)issues ]'ermanentes

membros da Coinissio de Constituigio, Justiga e RcdagAo apresentaram Substitutivo

ao projeto em anglo, a fim de aperfeigoi lo

\,'eriRica se, portanto, quc o Projeto de Lei n ' 047/2019. com o dcvido

Substitutivo eln ancxo, 6 legal, convcniente c oportuno, estando apto a ser apreciado

pelo egr6gio Plcnfrio

Favoiive16 o parecer

Camera Nlunicipalde Jaguari6na, 08 de outubro de 2019

Pda Comissio Permanente de Constituigao, Justiga e Rcdagao

VEREADOR AFON
Presidcnte

/'

!S DA SILVA

VEREADORA#ASSIA #UKKR MONTAGNER
Vice-])residents Relatora



Cfmara Municipalde Jaguari6na

Projeto de Lei n' 047/2019

VEREAD6R ALFREljOdHiiVEG7imNJ=fO
Secrete,rio

issio de Orgamcnto, !Wngas e Contabilldade:
/' \ \ \

VEREADORA CASSIA MUttER MONTAGNER
Presidente

INALDA LUCIO DE BARRO
Vice Presidente

Secrete-a,a -- ltclati:;;l

Pda Comissio de Obras, Plancjamcnto, Servigos Pi3bhcos, Atividades Privadi

Transnortcs:
,,'m \ ' /

ADOR AN(hjlbJROBERTO TORRES
Presidcnle

OR ROWiLSON NASCIMENT

⑤ Fstadn de San Paiiln[lt

PI'ja ('i)tn

S SANTANA

\
/

WERE

VEREAD O SILVA
PresidenfcVice resiaci

ator



Estado de Silo Paulo

PrQjeto de Lei n' 047/2019
r\\oN

VEREADOR R00RIG0 DA SILVA BLANCO
Sccret6,rio

Cfmara Municit)al e Jaguari6na

A \... /
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C6inara MuniciD@Ld:Q Jaguari6na
Estado de S5o Paulo ⑤⑤

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEINO 047/2019

Disp6e sobre a afixacio do disposto no
artigo 4'.da Federal .no 13.460. de.26
unho de 2017. que disp6e sobre
participaQio.proteQio e defes4.dos

do usuirio dos servicos pOblicos da
administracio publica (C6diao de Defesa do
Usuirio do ServiQO PablicQ) nos
estabelecimentos p6blicos no imbito do
municipio .de .Jaguarjljna, e da o!!lIBs
rovid6ncias.

A Mesa da Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo,
etc.

Faz Saber que a Cimara Municipalaprovou o seguinte substitutivo
Art. I' Os estabelecimentos pOblicos do Municipio de JaguariOna

afixario em localvisivelo disposto no artigo 4' da Lei Federal no 13.460, de 26 de

junho de 2017, que disp6e sobre participagao, protegao e defesa dos direitos do
usugrio dos servigos pOblicos da administraQao pOblica (C6digo de Defesa do Usuirio

do Servigo POblico)

Art. 2' O Executivo Municipalregulamentar6 esta Leia partir da data

de sua publicaQao.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Mesa da Cimara Municipalde JaguariOna, 15 de outubro de 2019.

/

VEREADOR WAl#E QZZIDE CAMARGO

£..!)...~..::.
Presidente

d
'i<. : !.,/VEREADORA C.

ICI



⑥ Cfmara Municit)al de JaguariQna
Estado de Sgo Paulo

VEneADOR APONSbi.864g%A SILVA
Primeiro Secretirio

⑤ECON

avisos da portari

Registrado na S6&
da Cimara Munici

na mesma data no quadra de

PG
ral

Substitutivo ao Droleto de lei n



Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de S5o Paulo

JaguariOna, 16 de outubro de 2019

Oficio n.o 913/2019 - PRE

Senhor Prefeito

Passamos is mios de Vossa Exce16ncia para sangao e promulgagao, o

aut6grafo do Substitutivo ao Projeto de Lei Ro 047/2019, de iniciativa do nobre Vereador
Romilson Nascimento Silva, que disp6e sobre a afixagao do disposto no artigo 4o da Lei Federal
no 13.460, de 26 de junho de 2017, que disp6e sabre participagao, proteQao e defesa dos direitos

do usu6rio dos serviQos pOblicos da administragao pOblica (C6digo de Defesa do Usuirio do

Servigo POblico) nos estabelecimentos ptlblicos no Ambito do municipia de Jaguariana, e d6 outras
provid6ncias, o qualfoi aprovado por unanimidade de votos, em Primeira e Segunda Discussao,

em Sess6es Ordingrias realizadas, respectivamente, aos 08 e 15 de outubro do corrente, por esta
Edilidade

Encaminhamos c6pia da justificativa apresentada pele autos, bem homo o
Parecer das Comiss6es Permanentes

Atenciosamente
Competent

LWAL
res

VEREADOR DE CAMARGO

A Sua Exce16ncia o Senhor
M6rcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal

JaauariOna -- S.P.

Rua Alfredo Bueno, 1189 -- Centro -- Tele6ones (19) 3847-4336
www.camera jamuariuna : sp. gov..bF


