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DECRETO Nº 46/2021, DE 23 DE ABRIL DE 2021. 

CEHTIDÁO 

~c_r ific_a que o/a-~~ ""fl..,. 4.~hoLJ 
t--o, ~t,xado nos quadros de aviso da 

Pre f ,tura Municipal de Jacundá sido 

Publcada e~ a,a todos os 
Efe, os legais. 

, 

"Dispõe sobre a criação, bem como 

disponibilização da Carta de Serviços ao 

Usuário referente ao atendimento ao público 

no âmbito do Município de Jacundá, e dá 

outras providências." 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, Estado do Pará, ITONIR APARECIDO 

TAVARES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 

Considerando as determinações expedidas na Lei Federal n° 12.460 de 26 de junho de 

2017; 

Considerando ainda, a necessidade de publicizar os serviços prestados pela 

Administração Pública por meio de suas secretarias, órgãos e departamentos, com 

padrões de qualidade de atendimento ao público, em atendimento aos princípios da 

eficiência e publicidade; 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica criada a CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO, com o objetivo de informar os 

serviços prestados pelas secretarias, órgãos e departamentos da Ad m inistração Pública 

Municipal, bem como as formas de acesso e requisitos, com padrão de qualidade de 

atendimento ao público. 

Art. 2º. A Carta de Serviços ao Usuário encontra-se consolidada no ANEXO ÚN I CO dest e 

Decreto. 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se; Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacundá, 23 de abril de 2021. 

ITONIR APARECIDO TAVARES CERTIDÃO 

Prefeito Municipal Ce_rtifica que o/a ! 

Fo, afixado no;----.! - - 
Prefeitura M .. quadros de aviso da 

Publicada em un,c;ª1 de Jacunbá, sido 

Efeitos legais.- _; __ para jfOdos os 
! 
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