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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
DECRETO N° 4.073

Súmula: “Altera o Decreto Municipal nº 3.920/2021, que regulamenta a Lei Municipal nº 
2.771/2020–Lei da Controladoria-Geral do Município de Palmas PR, que dispõe sobre a 
criação da Ouvidoria Geral do Município”.
O Prefeito Municipal, Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Orgânica; Considerando o disposto no artigo 3º, inciso I, da 
Lei Municipal nº 2.771, de 09 de dezembro de 2020, que institui a Ouvidoria Geral do 
Município; Considerando a necessidade de cumprir a orientação do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, no que tange à realização de ato normativo local que regulamenta o 
canal de comunicação ou ouvidoria cria e estabelece mecanismos de avaliação dos níveis 
de satisfação dos usuários dos serviços públicos; Resolve: DECRETAR
Art. 1º. Acresce ao Decreto Municipal nº 3.920/2021 o artigo 13–B:
Artigo 13 – B. O Município de Palmas, por meio da Ouvidoria, deverá avaliar os serviços 
prestados, nos seguintes aspectos:
I–Satisfação do usuário com o serviço prestado;
II–Qualidade do atendimento prestado ao usuário;
III–Cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços;
IV–Quantidade de manifestações de usuários;
V–Medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da 
prestação do serviço.
§ 1º–A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, anualmente, e os 
resultados estatísticos serão disponibilizados no Portal da Transparência do Município.  
§ 2º O resultado servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em 
especial, quanto ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de 
atendimento do serviço público.
Art. 2º– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, em 02 de setembro de 2022.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
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