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1 Francielly Pereira. 788-6E6-DDFB1 03/04/2019 SEDUC

Boa tarde, gostaria de saber onde posso obter informações
sobre como me candidatar a dar aulas em creches da rede

municipal.

Grata desde já,

Francielly Pereira.

CONCLUÍDO

2 Felício Santos 953-334-A2D37 03/04/2019 SEFAZ

Olá,
Estou com uma dúvida sobre o webservice de integração de
Nota Fiscal Eletrônica. Quero saber se é permitido realizar o

cancelamento de notas através do webservice, pois a emissão e
a consulta eu sei que funciona.

Obrigado!

CONCLUÍDO



3 Caio Cezar de Souza 9EE-4C3-9646D 03/04/2019 SEFAZ

Prezados,

Realizamos o pagamento de taxa de alvará em duplicidade, qual
procedimento para solicitar reembolso?

Caio Cezar de Souza

CONCLUÍDO

4 Suzana Sousa 210-EE7-87D6C 03/04/2019 CGM

Prezados;

Gostaria de saber se este município publicou alguma Legislação
a cerca de "PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA
PRIVACIDADE", conforme solicita a Lei complementar

13.709/2018 (federal).
Caso este não seja o setor responsável por esta informação

peço a gentileza de me informar.

Obrigada

--
Atenciosamente;

Suzana Silva.

CONCLUÍDO



5 Claudia Chaves Oliveira 1A8-FD0-55465 04/04/2019 FCTC

Boa tarde, gostaria de receber a programação da festa de São
Joao.

Favor enviar para que eu possa fazer reservas e prestigiar a
festa.

Aguardo e obrigado
--

Atenciosamente,

Claudia Chaves Oliveira

CONCLUÍDO

6 Adriana Santos FC0-B13-9869D 04/04/2019 SEFAZ
Gostaria de solicitar contato de plantão fiscal junto a Prefeitura

de Caruaru
Poderia nos ajudar ?

CONCLUÍDO

7 Esdras 6F4-1C0-BCE08 04/04/2019 OGM

Prezados,

Existe algum outro telefome para contato que não seja 81 3701-
1156.

Att
Esdras C.

CONCLUÍDO

8 Claudia Geórgia de Souza Lima 91C-340-EAE79 04/04/2019 SEURB

Bom dia.

Solicito o Plano Diretor da Cidade para fins de estudos e
desenvolvimentos de Projetos Arquitetônicos.

CONCLUÍDO



9 Esdras CB2-035-BEC20 04/04/2019 SEFAZ

Prezados,

Preciso do acesso a GISONLINE para emissão das guias de
ISS.

CNPJ 17.895.646/0007-72

Anexo notas fiscais.

Desde já agradeço o retorno do cadastro ao SIC.

Att

Esdras C.

CONCLUÍDO

10 ELAINE MONTETIRO DO
NASCIMENTO 9C4-B36-6F4AC 09/04/2019 SEFAZ

fiz o desenquadra mento do MEI para ME, mas meus dados não
foram atualizados nos órgão competentes como receita federal
prefeitura e junta comercial do estado, gostaria de saber como

faço para atualizar meus dados?

CONCLUÍDO

11 Isabelly Sobral 34E-AA0-893C8 12/04/2019 SESAU
Eu gostaria de saber e-mail do Rh da secretaria de saúde de

Caruaru?
Grata!

CONCLUÍDO



12 Felipe Rocha 877-D52-3BB1F 16/04/2019 DESTRA

Saudações ! Meu nome é Felipe Rocha, Embaixador da
Comunidade Moovit, aplicativo líder em transporte publico no

mundo,
Venho por meio deste pedir informações sobre o Sistema de

Transporte de Passageiros de Caruaru, no tocante a
localizações de pontos de ônibus, linhas de onibus por empresa
e informando itinerário por ruas, além dos horários de partida

dos bairros.
O motivo desta solicitação é poder inserir a cidade no aplicativo

de mobilidade Moovit, no qual já está presente em várias
cidades brasileiras e no mundo, que traz informações sobre o
transporte publico e ajuda a guiar o passageiro; trazendo para
ele os horários de partida dos bairros, previsão das linhas nos
pontos de ônibus, quais linhas passam em determinado ponto;
além do planejador de destinos, onde inserindo no aplicativo a

localização atual e o destino, informa as opções de
deslocamento. Tudo isso ajuda bastante a população, o que faz

do Moovit uma ferramenta completa.
Além disso, é possível oferecer previsão em tempo real,
bastando apenas fornecer os dados de GPS dos veiculos.

Segue um link com mais informações sobre o Moovit, que está
disponível para download pra iOS e Android, e já funciona em

cidades como Recife e Garanhuns:
https://www.company.moovit.com/pt

Finalizando, os dados podem ser sempre atualizados, através da
Comunidade Mooviter, que são editores do aplicativo com

experiencia no transporte publico e estão sempre dispostos a
corrigir possíveis erros, com a devida cooperação do órgão
gestor do transporte (n ocaso de Caruaru, a DESTRA).

Desde já, agradeço a atenção dada.

CONCLUÍDO



13 ANACLETO CINTRA ALVES 34B-D0C-8D300 17/04/2019 SEFAZ Como faço para cadastrar meu email? Como inscrever-se na
NOTA FISCAL PREMIADA ? CONCLUÍDO

14 Rubenilson Leandro 29A-B14-DA289 22/04/2019 FCTC/SEDUC

Boa noite,

Faço parte do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do
Sétimo Dia e em nossas atividades diversas dedicamos

semanalmente um momento ao qual chamamos de Civismo,
onde prestamos nosso respeito a pátria na forma cantada dos

Hinos Brasileiro, de Pernambuco e de Caruaru e com
hasteamento das respectivas bandeiras, contudo os dois
primeiros hinos citados consigo encontrar na internet com

legenda, somente o de Caruaru que não encontrei, se possível
gostaria que me enviassem para que possamos continuar com
nosso trabalho em nosso clube, desde já agradeço a atenção.

CONCLUÍDO



15 Isis Sayuri 28C-265-40F5C 22/04/2019 SEFAZ

Boa tarde,

Gostaria de saber como é feita a declaração de Serviços
Tomados.

Se existe alguma obrigação fiscal de realizar esta declaração,
como ela deve ser realizada?

No site encontrei apenas dados para emissão de Nota Fiscal de
Serviço Prestado.

Agradeço desde já pela atenção.

Atenciosamente,

CONCLUÍDO

16 Priscila 4E2-C29-F7EAE 22/04/2019 SEDUC
Gostaria de imformarinformar qdo que vai começar o cursinho la

no machadinho
Atenciosamente: Priscilla

CONCLUÍDO

17 Regina Volpato FBF-521-B0E2A 24/04/2019 SEURB

Olá!

Gostaria de saber se a Secretaria de Obras utiliza algum tipo de
sistema (software) para auxiliar na Gestão do Contrato de

Obras? Se sim, qual o nome do sistema? E quem é o fornecedor
do sistema?

Obrigada!

EM ANDAMENTO



18 Fábio Nunes CD5-8DD-0E7F7 29/04/2019 SEIC

Bom dia!

Estamos precisando, por gentileza, dos contatos da Secretaria
de Comunicação (fone/email) para enviarmos arquivos a pedido
de nosso desembargador Paulo Alcantara. A linha (81) 3721-

5424 que estamos tentando, está como "ocupada".

Agradecemos desde já! No aguardo...

Fábio Nunes
Núcleo de Comunicação Social

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE)

CONCLUÍDO

19 Elaine Batista B46-DDA-1EE51 29/04/2019 SEFAZ

Prezados Senhores, bom dia!
Gostaria de solicitar a Baixa da Inscrição Municipal nº

90608112 .
Quais documentos necessários para a baixa da inscrição?

Atenciosamente,

Elaine Batista

CONCLUÍDO


