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1 INTRODUÇÃO
Com a regulamentação do § 3° do art. 37 da Constituição da República de 1988, pela Lei federal
nº 13.460, de 26 de junho de 2017, também conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço
Público, ganhou destaque no cenário nacional a discussão sobre a melhoria dos serviços públicos com
foco no usuário.
A referida lei ao dispor sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços
públicos da administração pública prestados direta ou indiretamente, estabelece critérios e parâmetros
objetivos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em sua relação com os
usuários.
Nesse contexto, de modo a enriquecer o debate e fomentar as ações de simplificação
administrativa no âmbito do Poder Executivo estadual, foi instituída a Comunidade de Simplificação,
coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para fomentar iniciativas para a
simplificação do funcionamento da máquina pública estadual e do atendimento aos usuários, tendo em
vista a desburocratização, a modernização e a inovação na gestão pública.
A Comunidade de Simplificação, atenta à complexidade e à relevância do tema, promoveu a
articulação dos responsáveis pela gestão dos principais canais de atendimento aos usuários dos serviços
públicos do Poder Executivo para a regulamentação, em âmbito estadual, da Lei federal nº 13.460, de
2017, e a melhoria da relação desses canais com os usuários.
Dessa articulação, foi constituído um grupo de trabalho integrado pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, pela Ouvidoria-Geral do Estado e pela Controladoria-Geral do Estado que, entre
outras ações, foi responsável pela a elaboração de uma proposta de decreto com diretrizes e ações para
a simplificação administrativa necessárias para garantir e aprimorar a participação, a proteção e a defesa
dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.
A elaboração dessa proposta de decreto decorreu, em linhas gerais, da revisão das normas do
ordenamento jurídico, do levantamento e análise da situação atual dos canais de atendimento aos
usuários e da discussão das medidas necessárias para o aprimoramento da relação do Poder Executivo
estadual com os usuários dos serviços públicos.
Neste ponto, merece destaque a realização do Minas em Diálogo rumo à desburocratização, em
15 de março de 2018, pelo Núcleo de Diálogos pelo Estado Minas (NUDEM), parceria entre a Secretaria
de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (SECCRI) e a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), e pela Comunidade de Simplificação. O evento buscou debater a proposta inicial do regulamento
e os rumos da simplificação administrativa no Estado, com participação de integrantes do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, além de
livre participação dos demais interessados.
Dessa iniciativa decorreram importantes ajustes na condução do processo de elaboração e de
redação da proposta de decreto inicialmente apresentada pelo grupo de trabalho, entre eles os de
simplificação do texto antes de submetê-lo à consulta pública.
Feito isso, considerando o interesse geral envolvido nessa normatização e a essencial participação
dos interessados no processo de elaboração desse ato normativo, certos de que o ato normativo
resultante do processo de consulta pública, juntamente com as demais iniciativas dele decorrentes,

contribuirão significativamente para a inovação, a simplificação e a melhoria dos serviços públicos
prestados aos usuários, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão apresentou à Secretaria de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais a proposta de decreto para consulta pública.

2 PROCEDIMENTOS
A consulta pública sobre a minuta de decreto que dispõe sobre a simplificação administrativa no
âmbito do Poder Executivo foi proposta pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e realizada
no Sistema de Consulta Pública, plataforma eletrônica gerida pela Secretaria de Estado de Casa Civil e de
Relações Institucionais destinada às consultas públicas nos procedimentos referentes à elaboração dos
atos normativos da administração pública estadual nos termos do Decreto nº 47.066, de 20 de outubro
de 2016.
A referida consulta pública foi realizada no período de 23 de abril à 9 de maio de 2018 e abrangeu
19 dos 21 artigos do texto proposto para o decreto, excetuando apenas as revogações (art. 19) e a cláusula
de vigência do ato normativo (art. 21). Sendo possível que os participantes apresentassem contribuições
em cada um dos desdobramentos (incisos e parágrafos) dos referidos artigos
A divulgação da consulta pública ocorreu nos sítios eletrônicos das Secretarias de Estado de
Planejamento e Gestão e de Casa Civil e de Relações Institucionais, por meio de e-mails destinados aos
servidores em exercício na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, e nos displays dos telefones
da Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, sendo também postada e compartilhada em redes
sociais.
Para participação da consulta pública, os interessados deveriam fazer um cadastro prévio e aceitar
os
termos
de
uso
do
Sistema
de
Consulta
Pública,
disponível
em
http://www.casacivil.mg.gov.br/sistemas/Termos_Uso_Consulta_Publica.pdf, não sendo permitidas
contribuições postais.
Ressalte-se que para visualizar o texto proposto para o decreto e as contribuições, não era
necessário fazer o referido cadastro e aceitar os termos de uso do Sistema de Consulta Pública.
As contribuições apresentadas foram submetidas à mediação prévia realizada pelos servidores
indicados pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão no requerimento de consulta pública
enviado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para avaliar o cumprimento dos
requisitos previstos no Decreto nº 47.066, de 20 de outubro de 2016, e na Resolução Seccri nº 18, de 28
de novembro de 2016, podendo ser “aceitas” ou “negadas” e somente as “aceitas” poderiam ser
publicadas. Para serem aceitas, as contribuições deveriam: indicar o dispositivo sobre o qual se referiam;
ser claras, concisas, objetivas e organizadas; conter justificativa coerente; não conter conteúdo ofensivo
de qualquer espécie; não dispor sobre casos concretos, salvo a título de exemplificação; não conter
publicidade; guardar pertinência temática com o objeto da consulta; ser tempestivas. Caso não
observassem esses requisitos, as contribuições poderiam ser “negadas”.
As contribuições aceitas poderiam ser de dois tipos: (i) comentários ou (ii) sugestões (propostas
de inclusão, alteração ou exclusão de dispositivos no texto da minuta de ato normativo submetida à
consulta), nos termos do art. 7º do Decreto nº 47.066, de 2016.

3 RESULTADOS
Foram recebidas 66 contribuições de 21 participantes, das quais 61 (cerca de 92%) foram aceitas
e 5 (cerca de 8%) negadas em função de não guardarem pertinência temática com o objeto da consulta
ou tratarem de casos concretos, como representado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Total de contribuições da Consulta Pública nº 10
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Fonte: Relatório da Consulta Pública nº 10 do Sistema de Consulta Pública

Das contribuições aceitas, 2 não foram publicadas em função de terem o conteúdo idêntico a 2
outras contribuições que já haviam sido aceitas e publicadas.

Gráfico 2 – Total de contribuições por tipo da Consulta Pública nº 10
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Fonte: Relatório da Consulta Pública nº 10 do Sistema de Consulta Pública

A grande maioria das contribuições aceitas (80%), como representado no Gráfico 2, consistiam
em propostas de inclusão, alteração ou exclusão de dispositivos no texto da minuta de ato normativo
submetida à consulta e, dessa forma, foram identificadas como sugestões. As demais contribuições
aceitas foram identificadas como comentários aos dispositivos ao texto da minuta de ato normativo
submetida à consulta.
As contribuições aceitas concentraram-se em 33 dispositivos de 14 artigos da proposta de
decreto, na forma representada no Gráfico 3:

Gráfico 3 – Total de contribuições por dispositivo da Consulta Pública nº 10
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Como se depreende do Gráfico 3, os dispositivos que concentraram maior número de
contribuições foram:






Art. 9º, caput;
Art. 4º, caput;
Art. 9º, § 3º;
Art. 10, caput;
Art. 6º, caput.

Contudo, há que se destacar que houve a apresentação de contribuições com conteúdos
semelhantes para o caput do art. 9º e para o § 3º do art. 9º.
Para o caput do art. 9º, houve duas sugestões com conteúdos semelhantes que se referiam ao
texto do § 1º do art. 9º, mas que também foram apresentadas com conteúdo semelhante neste
dispositivo específico. Além dessas sugestões, houve um comentário que, de fato, se referia ao dispositivo
em questão (caput do art. 9º) e duas outras sugestões de inclusão de dispositivos antes do atual art. 9º.
Para o § 3º do art. 9º, foram apresentadas quatro sugestões com conteúdos semelhantes.
Muito embora não tenha concentrado maior número de contribuições, o § 1º do art. 9º teve duas
contribuições com conteúdos semelhantes.
Feitas essas considerações, vale destacar que das quatro contribuições apresentadas ao caput do
art. 4º, houve três sugestões relativas à forma de organização e à composição das instâncias de
governança da política de simplificação e um comentário.
Em relação ao caput do art. 10, houve duas sugestões relativas à aplicabilidade do comando
quanto ao compartilhamento de bases de dados na administração pública, assim como dois comentários.
Em relação ao caput do art. 6º, foram apresentadas duas sugestões para a reavaliação dos
princípios apresentados e uma sugestão para a unificação da entrada dos canais de atendimento do
governo.
Muito embora não tenha constado no rol de dispositivos com o maior número de contribuições,
a forma como a avaliação do atendimento e dos serviços públicos ocorrerá foi um assunto recorrente nas
contribuições apresentadas.
Em posse desses dados, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão retomou as discussões
do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração da proposta de decreto disponibilizada para consulta
pública, considerando a correlação das contribuições apresentadas com as competências dos órgãos
envolvidos e promoveu os ajustes considerados pertinentes na minuta de decreto antes do seu envio para
a análise da Assessoria Técnico Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais.
As alterações foram promovidas nos seguintes dispositivos da proposta de decreto submetida à
consulta pública e acatam, mesmo que parcialmente, vinte e uma das quarenta e nove sugestões
apresentadas (cerca de 43%):




Art. 3º, incisos I, V; VI e IX;
Art. 4º, § 5º;
Art. 5º, caput;









Art. 6º, § 1º e § 4º;
Art. 7º, §2º;
Art. 9º, § 1º e § 3º;
Art. 9º e parágrafos (novos);
Art. 10, caput e parágrafo único (novos);
Art. 15, § 5º;
Art. 17, parágrafo único.

Vinte e duas sugestões (cerca de 45%) não foram acatadas e seis (cerca de 12%) serão observadas
nas normas complementares que serão expedidas para fins do cumprimento do decreto.

Gráfico 3 – Resultado da Consulta Pública nº 10
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Pelo exposto, constatamos que houve um alto grau de aproveitamento das contribuições apresentadas
na consulta pública, seja na própria proposta de decreto de simplificação que será enviada para a
Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, seja nas
normas complementares que serão expedidas para os fins de cumprimento do decreto, seja na
implementação das ações voltadas para a inovação, a simplificação e a melhoria dos serviços públicos
prestados aos usuários do serviços públicos prestados pelo Poder Executivo estadual.

Essa consulta pública, juntamente com a formação do grupo de trabalho e o debate no Minas em Diálogo,
contribuíram significativamente para a qualidade do processo de elaboração da norma que será
apresentada ao Governador do Estado e para o direcionamento das ações de simplificação administrativa
no âmbito do Poder Executivo.

