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TIPO DE 
PESSOA 

PROTOCOLO CANAL  RECEBIDA SECRETARIA PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

1 Pessoa Jurídica 7AE-E11-1CAED SITE 01/04/2020 PGM 

 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE 

 
(Dados restritos), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
(Dados restritos), nome fantasia  (Dados restritos), com endereço na  (Dados 

restritos), Caruaru-PE, vem, pelo presente, solicitar a Vossa Excelência, 
AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 

EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA OCASIONADO PELA PANDEMIA DO 
COVID-19, pelas seguintes razões de fato e de direito. 

 
O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 
Para o enfrentamento da citada emergência, o Governo Federal, através da Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre uma série de medidas, 
incluindo a quarentena, a qual abrange a restrição de atividades, de maneira a 

evitar possível contaminação ou propagação do vírus. 
No entanto, o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, também do Governo 
Federal, trouxe um rol de serviços públicos e atividades essenciais, que deverão 

permanecer em funcionamento, pois são indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se 
não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população. 
Cabe destacar que referido Decreto estabeleceu em seu artigo 3º que: 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que 

se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, 

assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: 

(...) 
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e 

a custódia de presos; (...) 
§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte 

e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao 
exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

Assim, é importante esclarecer que, a empresa requerente atua no comércio 
varejista de armas de fogo e munições sendo, portanto, fornecedora de insumos 

DEFERIDO 



 

 

a diversas empresas de segurança privada, bem como, para às forças policiais 
e seus integrantes, tratando-se, assim, de atividade essencial, consoante dispõe 

o artigo acima destacado. 
Contudo, em que pese a essencialidade do serviço prestado pela requerente, 

sua atividade, equivocamente, não foi expressamente contemplada pela 
Portaria Municipal nº 004/2020, publicada em 20 de março de 2020, que 

especifica os estabelecimentos excluídos da vedação de funcionamento em seu 
artigo 1º, vejamos: 
Art. 1° Suspender: 

(...) 
II – a partir do próximo domingo (22.03.2020), o funcionamento de todos os 

estabelecimentos comerciais e de serviços, excetuando-se agências bancárias, 
supermercados, padarias, mercadinhos, farmácias, estabelecimentos de 

comercialização de insumos médico-hospitalares, postos de gasolina, casas de 
ração animal, depósitos de gás butano e de água mineral; (grifos nossos) 

(...) 
É cediço que os policiais e os vigilantes necessitam de diversos equipamentos 

para agir em casos de prováveis ocorrências, e que a arma de fogo e a munição 
possui um papel essencial nesta atividade, especialmente neste momento em 

que assolam tantas incertezas e instabilidades. 
O prejuízo no fornecimento destes produtos aos profissionais da segurança 

pública e privada, além de acarretar danos à vida destes profissionais, coloca 
toda a sociedade em situação de risco e vulnerabilidade, razão pela qual, 

referida atividade mantém classificação essencial, assim, como as atividades 
secundárias que as suportam e as sustentam. 

Deste modo, certa da missão e da essencialidade de seus produtos para a 
segurança deste Município, do Estado de Pernambuco e, até mesmo, de todo o 

País, requer autorização de Vossa Excelência para retomada de suas 
atividades comerciais durante no período de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus 

(Covid-19). 
Informa, desde já, que a empresa adotará rigorosamente sistema de escalas, de 
revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e 

aglomerações de trabalhadores, bem como implementará medidas de 
prevenção ao contágio pelo Coronavírus, disponibilizando material de higiene e 
orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade 

da prevenção, limpeza e cuidados pessoais, cumprindo estritamente com as 
determinações contidas no Decreto Estadual. 

 
Nestes termos, 

Pede deferimento. 
Caruaru, 01 de abril de 2020. 

2 
Pessoa Física - 

Masculino 
C82-1BC-BCCDF SITE 03/04/2020 CGM 

TENTEI CADASTRAR A EMPRESA NO SISTEMA GISS ONLINE PARA 
EMITIR NFS-E E O SISTEMA RETORNA COM A MENSAGEM ''EMPRESA 
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NÃO LOCALIZADA, ENTRE EM CONTATO COM A PREFEITURA''. ESTOU 
PRECISANDO EMITIR URGENTEMENTE NFS-E, QUAL É O 

PROCEDIMENTO? 

3 
Pessoa Física - 

Feminino 
0BD-F5B-FB7DA SITE 06/04/2020 SEFAZ 

Bom dia, 
 

solicito com caráter de urgência o login e senha para o primeiro acesso ao Giss 
Online do MEI inscrito no CNPJ n° (Dados restritos), tendo em vista sua 

necessidade de emitir nota fiscal. 
 

Grata desde já, 
 

Fico no aguardo. 

DEFERIDO 

4 
Pessoa Física - 

Feminino 
325-F8C-E50D9 TELEFONE 13/04/2020 SESP 

Bom dia! Estamos com uma quantidade de livros e revistas para serem 
descartados e não sabemos para onde direcioná-los. Recebia a informação de 
que a Prefeitura disponibiliza um serviço que aproveita esse tipo de material e 

gostaria de saber como acessá-lo. 
 

Temos um pouco de pressa, porque esse material estava na casa de minha 
mãe, que está sendo desocupada e não temos para onde direcionar. 

 
Aguardo contato e orientação, o quanto antes, já que nosso prazo para 

desocupação do imóvel é o dia 14/04/2020. 
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5 
Pessoa Física - 

Feminino 
B01-DDD-C7859 CHAT 13/04/2020 CGM 

Bom dia, 
 

Solicito com caráter de urgência o login e senha para o primeiro acesso ao Giss 
Online do MEI inscrito no CNPJ n° (Dados restritos), tendo em vista a sua 

necessidade de emitir nota fiscal. 
 

Grata desde já, 
 

Fico no aguardo, 
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6 
Pessoa Física - 

Masculino 
C66-157-FF4C8 SITE 17/04/2020 DESTRA 

Prezados, procurei no site da transparência e não consegui encontrar... 
Desta forma, venho através deste, solicitar cópia do contrato e aditivos, entre o 

Município de Caruaru - PE e empresa Serttel, referente ao Estacionamento 
Rotativo, denominado "Zona Azul". 

EM 
ANDAMENTO 

7 Pessoa Jurídica 25E-563-16E91 SITE 20/04/2020 CGM 

Bom dia, gostaria de saber como fazer o processo para a emissão e liberação 
do Alvará de funcionamento, já que o atendimento ao público está 

temporariamente suspenso, a empresa foi aberta a pouco tempo, e já estamos 
com o CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL liberadas. 

DEFERIDO 

8 
Pessoa Física - 

Masculino 
1AB-875-39131 SITE 25/04/2020 CGM 

Gostaria de saber como solicitar o cadastro do meu CNPJ para emitir notas 
fiscais de serviço pelo sistema NFS-e. Favor informar em detalhes 
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9 
Pessoa Física - 

Masculino 
541-5A8-3360A SITE 29/04/2020 CGM 

Preciso saber telefone e setor responsavel da prefeitura que faça limpeza nas 
ruas. 

Devido ao mato e barro que cresce e se junta a de terrenos baldios, forma-se 
lama, lixo, sujeira, proliferaçao de insetos e meliantes usam p uso de drogas e 

assaltos constantes. 
 

A quem posso recorrer ? 
Sei que limpeza de terrenos é com o dono, mas limpando a rua ja ajudaria 

bastante amenizar os problemas. 
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Os dados pessoais foram restritos nesta publicação, conforme os termos do art. 31, I, da Lei Federal nº. 12.527/2011 c/c Lei Federal nº. 13.853/2019 - Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) 


