
RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO - OUTUBRO 2019

NOME PROTOCOLO RECEBIDA SECRETARIA PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO

1 Pedro 45A-611-3FEC8 01/10/2019 FCTC

Bom dia.

Com base na Lei Municipal de Acesso à Informação (Lei nº
5.282/2013), requer este cidadão:

1) Relatórios de impactos econômicos e de avaliação do São João
2018 e 2019;

2) Relatórios dos artistas e atrações do São João 2018 e 2019;
3) Relatórios de Turistas, excursionistas e público local;

4) Outros relatórios descritivos e avaliativos das atividades do São João
2018 e 2019.

Obrigado.

CONCLUÍDO

2
Smart

Telecomunicaç
ões

2F6-FB3-4CE99 01/10/2019 SEFAZ

Olá, bom dia!

Falo em nome da SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ: 03.423.730/0002-74, situada em Cauaru-PE, cujo cartão

CIM não consigo extrair pela internet, apresenta o seguinte erro :

Atenção:
Cadastro Não tem Lançamento ISS-FIXO para o Exercicio!

Existe possibilidade de vocês me mandarem o cartão CIM através
desse email ? Pois precisamos com urgencia desse documento.

Desde já, obrigado.

CONCLUÍDO

3 Allan 880-D81-5AC67 01/10/2019 SEFAZ

Bom dia, vejamos, uma residência que não tenha nem mesmo 10m
quadrados deve ser cobrado IPTU? Além de servir apenas de

residência Por que de acordo com a lei a " residência " deve ter valor
venal de no mínimo 160 mil a minha no caso não chega aos 120 mil Me

tirem essa dúvida por obséquio

CONCLUÍDO



4 Rodrigo C41-026-25520 07/10/2019 SEFAZ

Boa Tarde

Ja mandei um email na ouvidoria, ja tentei ligar nos telefones e não
estou conseguindo de nenhuma forma um retorno da informação que
preciso da obrigatoriedade de uma empresa de outra cidade que presta

serviços em Caruaru de fazer o cadastro de prestador de outro
municipio, para saber tendo a obrigação de quais os documentos

necessarios e forma de se fazer este cadastro, um vez que o cliente
que temos ai esta exigindo a retenção de ISS.

a ouvidoria me passou que transferiu o pedido para este setor mas
desde o dia 27/09 aguardo um retorno e nada conforme numero do

pedido me passado pela ouvidoria:
No entanto, seu pedido de informação foi recebido e registrado em

nosso sistema do e-SIC, sob o número do protocolo: F45-FD9-8E953.

fico no aguardo das informações

CONCLUÍDO

5 Flávia 3AF-05B-8736F 08/10/2019 SEDUC Olá queria sabet quando começa a temporada de matriculas na rede
municipal? CONCLUÍDO

6 Flávio C5B-C40-06C3D 10/10/2019 SEFAZ
Venho por meio deste canal, solicitar uma copia da nota fiscal paga a
AMPLA SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

(CNPJ: 11.145.893/0001-80) em 07/06/19. Nota nº 35926.
CONCLUÍDO

7 Giselle 2E3-D35-EFCCC 17/10/2019 SEFAZ/SDSDH

Me chamo giselle e presciso saber do paradeiro de cicero pedro da
silva.

Sei que recide em caruaru mais nao sei o endereço agradesço desde ja
pela ajuda.

AGUARDANDO
COMPLEMENTO

8 Henrique 812-549-9F4C4 23/10/2019 SEFAZ

Boa tarde,

Gostaria de saber o procedimento para realizar uma baixa de inscrição
municipal de empresa perante a Prefeitura de Caruaru/PE?

Obrigado!

Atenciosamente,

EM ANDAMENTO



9 Henrique
D23-3C7-AF622

(DUPLICIDADE)
23/10/2019 SEFAZ

Boa tarde,

Gostaria de saber o procedimento para realizar uma baixa de inscrição
municipal de empresa perante a Prefeitura de Caruaru/PE?

Obrigado!

CONCLUÍDO

10 Safira 460-516-E17DF 24/10/2019 SECOP
Qual a posição da prefeitura a respeito dos ambulantes ali na subida do
sagrado coração tenho cadastro de lá mas estou de BB novinho estou

sem trabalhar mas gostaria de fica enformada a respeito
EM ANDAMENTO

11 Jaqueline FE5-A02-208F4 24/10/2019 SEFAZ

Bom dia,
Estamos com um fornecedor de Palmares-PE prestando serviço dentro
de uma das nossas unidades em Caruaru - PE, o mesmo emite as NF
com base reduzida de ISS, mas quando vamos apurar os imposto a Giz

online não permite a redução de base, porque o fornecedor deve
informar na prefeitura de Caruaru que esta efetuando um serviço

referente a 0702- construção Civil.

Preciso de um embasamento legal onde consta que todo fornecedor de
fora do município de Caruaru precisa informar a prefeitura que esta

efetuando um serviço de construção civil.

Fico no aguardo!!

Desde já agradeço!!

Atenciosamente,

EM ANDAMENTO


