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Relatório de Solicitações do Serviço de Atendimento ao Cidadão – E-SIC 

Data Nome Chamado Solicitação Situação Resposta 

      
08/05/2021 Fernanda Karoline Oliveira 

Calixto 
1620484604 
 

Solicito que informe se o Município possui sistema, 
software ou serviço contratado, ou em vias de 
contratação, que tenha por escopo a organização de 
tarefas administrativas, a interação entre os servidores e 
a gestão de seu trabalho, eventos (agenda) e/ou 
projetos institucionais. Necessito da informação 
referente aos últimos 5 anos, bem como do teor público 
dos respectivos contratos e licitações. Fiz a pesquisa pelo 
portal da transparência, mas não obtive resultados 
satisfatórios, daí a necessidade de realizar este pedido 
junto à autoridade pública que tem conhecimento do 
funcionamento do ente público. 

Atendida Bom dia, não temos no Município sistema, software ou 
serviço contratado, ou em vias de contratação, BEM 
COMO NÃOPOSSUIMOS INTERESSE NA CONTRATAÇÃO. 

12/03/2021 Sabrina da Silva Gonçalves 
Ferreira 

1615557363 
 

- Solicito declaração comprovando o período (Janeiro a 
Maio/2006) que trabalhei no Município, na SMS no 
cargo de enfermeira do PSF. Desde já agradeço. 
- Bom dia, gostaria de saber qual o prazo para emissão 
de declaração? 
- E se a mesma pode ser encaminhada por e-mail. 
- Bom dia, já existe alguma resposta para minha 
solicitação? 

Atendida - Encaminhado ao arquivo para a procura de 
documentos. 
- Processo finalizado. Enviado para a requerente por e-
mail. 

31/01/2021 Rivaldo Rodrigues de Melo 1612106052 
 

Solicito Certidão Negativa de Débito em nome de meu 
Pai: Severino Rodrigues de Melo - CPF: 061.730.204-91, 
para instruir processo de Inventário e Partilha Um 
abraço 

 Bom dia! Ao enviar a solicitação ao setor responsável, 
percebemos que o número do CPF informado é o 
mesmo número do da descrição O Sr. cadastrou seu 
CPF como o nome Rivaldo Rodrigues de Melo Na 
mensagem da solicitação, o CPF descrito do seu pai 
(Severino Rodrigues de Melo) é o mesmo. O Sr. poderia 
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nos informar o número do CPF do Sr. Severino 
Rodrigues de Melo para podermos enviar a sua 
solicitação ao setor responsável para confeccionar a 
Certidão Negativa 

 


