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1 Flávio André Alves Britto B94-609-19666 02/05/2019 DESTRA

Solicito:
1. o atual quadro funcional dos servidores efetivos da Guarda

Municipal de Caruaru;
2. eventuais e recentes aposentadorias, licenças ou

afastamentos provisórios;
3. cópia da lei que criou os cargos da Guarda Municipal.

Ainda com base no Artigo 11, caput e §2º, a disponibilização
dos dados solicitados deve ser imediata, de modo que, não
sendo possível, sejam disponibilizados no prazo de 10(dez)

dias, com cientificação desta requerente.
No mais, solicito deferimento, certa de vossa colaboração.

CONCLUÍDO

2 Larine Ribeiro 7CC-58E-F5953 06/05/2019 SEFAZ

Bom dia!

Gostaria de saber quais documentos realmente são necessários
para solicitar alvará de funcionamento ( escritório simples em

galeria).

Serve a cópia do pagamento do IPTU geral ( do prédio todo)?
ou tem que ser dividido por sala ?

Fui informada de que eram necessários os seguintes
documentos:

Cópia do recibo de IPTU do imovel
Atestado de regularidade dos bombeiros.

Atenciosamente,

CONCLUÍDO



3 Ataslina de Paula da Silva 2DC-4DB-97C59 07/05/2019 SEURB

Boa tarde, sou acadêmica de pós graduação no Departamento
de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do

Ceará - UFC, e dentro da disciplina de Gerência de Pavimentos,
estou caracterizando a malha viária de alguns municípios do

estado do Pernambuco.
Para tal, gostaria encarecidamente de fazer algumas perguntas

inscritas em texto em anexo.

Cordialmente,
Ataslina de Paula da Silva

Engenheira Civil

EM ANDAMENTO

4 Allyson 973-57C-A371B 09/05/2019 CARUARUPREV/CGM

Bom dia ! Gostaria de saber qual procedimento terei que
realizar para requerer uma aposentadoria!?

Também estou precisando da lei 2.461/77 impressa onde posso
pegar!?

CONCLUÍDO

5 Juliana 53C-311-94D6F 14/05/2019 SEFAZ

Boa tarde,

Preciso saber qual é a alíquota que devo usar na retenção do
ISS para a cidade de Caruaru-PE.

Código de serviço: 07.02

CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Friso que a nota fiscal será 50% material e 50% mão de obra,
portanto, preciso saber o ISS se é apenas sobre a mão de obra

ou sobre o valor total da NF.

A disposição.

CONCLUÍDO

6 Arthur Aurélio 66B-5C0-135BC 16/05/2019 CGM

Tenho tentado baixar através, do portal da transparência o
Processo 135/2017 -02, porém não obtive sucesso.

Peço que por gentileza, seja enviado ao meu email, este
processo.

Desde já, agradeço a atenção.

CONCLUÍDO



7 Edson Jair Cruz Duarte EED-A3F-F6F34 20/05/2019 SEFAZ
Preciso da informação de como ter acesso ao portal da

prefeitura para missão de nota fiscal de serviço para um cliente.
Agradeço desde já a atenção.

CONCLUÍDO

8 IGOR JOSÉ FILGUEIRA DE SÁ
BARRETO E88-DBF-33521 20/05/2019 SAD

Boa tarde Prefeitura Municipal de Caruaru, que saber se existe
o cargo de Arquivista nesta prefeitura? E se existe o profissional

Arquivista trabalhando neste órgão público?

Obrigado pela atenção! Boa tarde!

Ass.: Igor Filgueira

EM ANDAMENTO

9 Márcia Rejane de Lima Oliveira
Silva 327-E92-D3C16 21/05/2019 SDSDH Gostaria de saber se existe algum projeto social para a

Comunidade Vila Canaã. EM ANDAMENTO

10 Jessica Oliveira da Silva 96D-062-EEE67 21/05/2019 SDSDH Bom dia gostaria de saber quando ira sair a lista dos sorteados
das casas próximo ao regional? CONCLUÍDO

11 Anderson Salles 62A-C70-120CC 21/05/2019 FCTC

Boa noite!
Gostaria de saber Quando vai começar fazer as crendecias

para o São João de Caruaru 2019 ?
Fico no Aguardo obrigado!

EM ANDAMENTO

12 Márcia Rejane de Lima Oliveira
Silva FCD-CAE-44554 22/05/2019 SDSDH

Proposta de Projeto Social sustentável para a Comunidade Vila
Canaã.. Como devo fazer para entrar em

contato com o órgão competente?
EM ANDAMENTO

13 PAULO GONÇALVES DE
SOUZA Júnior 0A5-B5D-47F69 29/05/2019 CGM Bom dia! Estou precisando da lei 2.592 de 1980. CONCLUÍDO

14 Charlene Araújo 66A-50D-FA019 29/05/2019 FCTC Gostaria de saber da programação de São João durante o dia ? EM ANDAMENTO

15 Gutemberg Herculano Silva 629-E14-D0B77 29/05/2019 SEFAZ

Olá, estou pretendendo tirar o MEI, no meu seria para
transporte autônomo de carga. Preciso de alvará de

funcionamento?
Tendo em vista que o endereço fornecido será minha

residência.

EM ANDAMENTO

16 PAULO GONÇALVES DE
SOUZA Júnior

369-A7E-3ABE7
(duplicidade) 30/05/2019 CGM Bom dia! Estou precisando da lei 2.592 de 1980. CONCLUÍDO



17 Debora Harumi F41-4BE-F9E06 31/05/2019 SEFAZ

Prezados, boa tarde.

Verifiquei o extrato de débitos referente ao CNPJ
17.895.646/0047-60 e verifiquei que não existem débitos

pendentes.

Entretanto, preciso da CND da referida empresa.

É possível emitá-la?

Obrigada

EM ANDAMENTO

18 Banda Xinelo Rasgado 315-923-1F7F6 31/05/2019 CGM

Boa tarde,
Poderia me enviar essa lei, não consegui encontrar no site.

A troca acontece com o dia de São Pedro, 29 de junho, que
está prevista na legislação municipal, através da Lei nº 3.456,

de 9 de junho de 1993.

CONCLUÍDO

19 Aurineide 75D-3E3-6374B
(duplicidade) 31/05/2019 CGM

Bom dia

Poderia me enviar essa lei, não consegui encontrar no site.

A troca acontece com o dia de São Pedro, 29 de junho, que
está prevista na legislação municipal, através da Lei nº 3.456,

de 9 de junho de 1993.
Gratidão

CONCLUÍDO

20 Viviane Silva 4A6-296-1C5F1 31/05/2019 SDSDH Gostaria de saber o por que meu bolsa família foi bloqueado
"niss=16373749089 . EM ANDAMENTO


