
RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO - SETEMBRO 2019

NOME PROTOCOLO RECEBIDA SECRETARIA PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO

1 Carlos Cucci D64-4D2-160FB 02/09/2019 SEFAZ

Boa tarde!

Precisamos saber o Status da Inscrição Municipal de uma Filial,
inscrita sobre o CNPJ: 33.041.260/1579-00, poderiam nos informar?

Qualquer duvida, estou a disposição.

Carlos Cucci
CSC – FISCAL / PARALEGAL / ECF

CONCLUÍDO

2 Nilda Maria
Silva de Lima 1FE-B9D-BDDFF 02/09/2019 SEURB

Foi protocolado em abril/2019 pedido para calçamento da rua
Amsterdã do bairro José Liberato, e até o momento não houve uma
resposta para os moradores. Peço que atenciosamente dêem um

posicionamento para os moradores da mesma.

CONCLUÍDO



3 Fiscal 2RG 4F6-3E1-58785 03/09/2019 SEFAZ

Prezados, bom dia!

Gostaria de saber o procedimento para desbloqueio de senha para
emissão de notas, já fizemos a senha mas ao entrar no site emissor

o mesmo informa que o contribuinte está bloqueado conforme
anexo. Qual o procedimento para desbloqueio ? é possível fazer on

line?

CONCLUÍDO

4 Joab Silva 8B9-0B2-50E6B 11/09/2019 SEFAZ

Prezados, Boa tarde!

Gostaria de saber como faço para renovar uma licença de
funcionamento provisória pois a mesma vence agora 16/09/19

Tento ligar na prefeitura porém ninguém atende, desde já agradeço
a atenção e espero a devolutiva.

CONCLUÍDO



5 Leandra da
Silva 7D8-8D5-94CED 11/09/2019 SEFAZ

Sou pesquisadora – acadêmica e estou desenvolvendo um estudo
para o qual necessito das respondas a seguir:

1. Quantos servidores trabalham na elaboração de demonstrativos
contábeis e fiscais no ente?

2. Existe a preocupação em utilizar formatos/linguagens que tornem
os relatórios obrigatórios compreensíveis (Relatórios LRF e Lei

4.320)?
3. O município produz relatórios

simplificados(contábeis/financeiros/orçamentários) voltados
especificamente para o cidadão (além dos relatórios fiscais de

divulgação obrigatória)?
4. Se os relatórios voltados ao cidadão não são produzidos, o tema

já vem sendo discutido como proposta?
5. Se produz relatórios voltados ao cidadão, qual o órgão

responsável pela elaboração?
6. Se produz relatórios voltados ao cidadão, quantos funcionários se

dedicam a essa atividade?
7. Quantos contadores possui o órgão que elabora o demonstrativo

supracitado?
8. Se produz relatórios voltados ao cidadão, de que forma são

distribuídos ao público de interesse(impresso, online)?
9. Se produz relatórios voltados ao cidadão, em qual endereço estão

disponíveis?
10. Se produz relatórios voltados ao cidadão, qual a periodicidade

de elaboração/divulgação(anual/semestral, etc.)?
11. Se produz relatórios voltados ao cidadão, qual foi o período em

que a divulgação iniciou?
12. Se produz relatórios voltados ao cidadão, quais os maiores

obstáculos encontrados para a implantação/ elaboração?

CONCLUÍDO



6 AM&R Fiscal 922-84E-A3963 12/09/2019 SEFAZ

Bom dia,

O cancelamento de nota fiscal pode ser feito eletronicamente pelo
sistema da prefeitura através do acesso do prestador?

Obrigado.

CONCLUÍDO

7
Fabiano

Cavalcante de
Oliveira

3D2-E72-96C58 16/09/2019 CPL/SEURB

eço, por gentileza, e norteado e basado pela Lei de Acesso à
Informação 12.527/12 LAI a:

Licitação (completa) da CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NO
BAIRRO INDIANÓPOLIS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE

CARUARU/PE;
Registro de Cartório de Registro de Propriedade;

Registro do CREA dos Engenheiros Responsáveis da aludida Obra;
Sr. Alvaro Brito de Abreu CREA 15777/PA;

Sr. Paulo Henrique da Silva Franco CREA 31055 D/PE;
Plano Gestor da aludida Obra;

Ata de deliberação (consulta) popular para a execução da obra
ECOPONTO.

Esse pedido é para checar o Gasto Público, a Transparência pública
Municipal de Caruaru, O planejamento Municipal e possíveis

indícios de irregularidade.

CONCLUÍDO



8

PRICYLLA
WANNA
LOPES
XAVIER

46F-153-A3676 19/09/2019 CGM

Prezados,

Gostaria de ter acesso ao contrato de prestação de serviço de
sistema de ouvidoria utilizado por esta Prefeitura. Estamos fazendo
cotações para uma possível mudança de sistema. Por este motivo,

gostaria de saber as informações abaixo:

Qual o sistema de ouvidoria a Prefeitura Utiliza?

Qual a empresa fornecedora?

Qual o valor pago anual?

Seria possível disponibilizar o contrato da prestação de serviços?

Obs: tentei localizar no Portal da Transparência mas não encontrei.

Atenciosamente

Pricylla Lopes

CONCLUÍDO



9 Andreia C97-0C3-B1439 23/09/2019 SEFAZ

Bom dia,

Venho solicitar informações sobre o cadastramento para a devida
emissão da nota fiscal pelo site da prefeitura, este cadastramento do

MEI poderá ser feito pelo próprio site?

CONCLUÍDO

10 Layza Maria 309-8BD-EA6BB 23/09/2019 SDSDH

Bom dia, gostaria de saber quando vai sair a lista da minha casa
minha vida de 2019?

Bom dia, as casas que ficam perto do regional, que está em obra
ainda, que as inscrições foram de dezembro de 2018 até fevereiro

desse ano!

EM ANDAMENTO

11 Vera Lúcia de
Souza 3F9-16F-4C1E1 24/09/2019 SEFAZ

Prezados, bom dia

Por favor, preciso saber quais os procedimentos para alteração do
quadro societário de uma empresa que tem filial no município.

Agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Vera de Souza

EM ANDAMENTO



12 Clederson
Maia Ferreira 643-31C-F9289 26/09/2019 SAD

1. Relação impressa e arquivo eletrônico - Relação de todos os
veículos próprios e alugados ou até máquinas pesadas como

tratores e ou parecidos, ano, modelo, tipo, qual o
local/Secretaria/Departamento os Veículos se encontra,para qual
finalidade, se alugado qual o valor do aluguel mensal,Copia do

contrato.

2.Informação justificando por que a relação solicitada no item 1,
deste requerimento, ainda não está disponibilizada no Portal da

Transparência desse município, para download, conforme determina
os incisos I e VI do § 1º do art. 8º da Lei Federal nº. 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação - LAI). Informar, também, a data de
quando essa relação será publicada no Portal de Transparência.

EM ANDAMENTO



13 Clederson
Maia Ferreira 618-D45-E9B71 26/09/2019 SAD

1. Relação de todos os Imóveis da Administração Pública, próprio e
ou alugados, detalhado com endereço de cada um, se é próprio ou

alugado, endereço completo, nome do proprietário, cópia do
contrato e valores de alugueis detalhados de cada imóvel de janeiro

de 2017 até a presente data.

2. Informação justificando por que a relação solicitada no item 1,
deste requerimento, ainda não está disponibilizada no Portal da

Transparência desse Município, para download, conforme determina
os incisos I e VI do § 1º do art. 8º da Lei Federal nº. 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação - LAI). Informar, também, a data de
quando essa relação será publicada no Portal de Transparência.

EM ANDAMENTO



14 Clederson
Maia Ferreira BE3-5D9-00CF5 26/09/2019 SESAU

1) Relação - impressa e arquivo eletrônico - Relação de todos os
médicos contratados por esse Município (Caruaru-Pe) contendo as

seguintes informações: o nome completo do servidor, o cargo
ocupado; a especialidade médica; o tipo de vínculo (efetivo,

comissionado ou ACT); a carga-horária mensal; remuneração bruta
(janeiro de 2017 até a presente data); o local de trabalho;(se for

mais de um local, indicar todas as unidades onde exerce função); e
o horário de trabalho (por unidade onde exerce a função)

2) Informação justificando porque a relação solicitada no item 1,
deste requerimento, ainda não está disponibilizada no Portal da

Transparência desse Município, para download, conforme determina
os incisos I e VI do § 1º do art. 8º da Lei federal n. 12.527/2011 (Lei
de Acesso à Informação - LAI). Informar; também, a data de quando

essa relação será publicada no Portal de Transparência.

EM ANDAMENTO



15 Clederson
Maia Ferreira 388-64B-28361 26/09/2019 SEDUC

1) Relação - impressa e arquivo eletrônico - Relação de todas as
Escolas Municipais nome e endereço Detalhando os prédios se é
próprio ou alugado, valor do aluguel de cada Imóvel e cópia do

Contrato, de janeiro de 2017 até a presente data.
2) Relação das Creches Municipais,quantidade de Creches ativas e

inativas detalhado as ativas e as inativas,quantidade de vagas
oferecidas e quantidade de vagas que a cidade precisa / Necessita.

3)
4) Quantas Cheches / Escolas Municipais estão em obras

Detalhando cada uma Endereço Conocrama de Entrega e Valor da
Obra até o fim da Obra e vagas que será oferecido.4) Informação

justificando por que a relação solicitada no item 1, deste
requerimento, ainda não está disponibilizada no Portal de

Transparência desse Município, para download, conforme determina
os incisos I e VI do § 1º do art. 8º da Lei Federal n. 12.527/2011 (Lei
de Acesso à Informação - LAI). Informar também, a data de quando

essa relação será publicada no Portal de Transparência.

EM ANDAMENTO



16 Rodrigo F45-FD9-8E953 27/09/2019 SEFAZ

Boa Tarde

Estou tentando contato por telefone desde terça feira mas sem
sucesso e preciso tirar uma duvida preciso efetuar o cadastro de
prestador de outro município junto a prefeitura de Caruaru e não

estou localizando o procedimento e documentos necessários, seria
possível me orientar e informar quanto a isso?

Fico no aguardo

EM ANDAMENTO


