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Relatório Estatístico de Pedidos de Informação recebidos, atendidos  e indeferidos - Ano 2015 

Data do 
Pedido 

Canal de 
Comunicação 

Número do 
Protocolo 

Assunto Gênero Providência Respondido 
Em: 

Status Pessoa  

06/03/2015 Eletrônico 02015030001 Solicitação de uma UTI 
para a cidade 

Masculino O pedido foi enviado para a 
Secretaria Municipal de 
Saúde que informou que o 
Hospital dispões de uma UTI 
mas que para seu 
funcionamento é necessário 
equipamentos e equipe 
médica especializada, dos 
quais o município não 
dispõe de recursos para tal 
finalidade 

06/03/2015 Concluído Física 

06/03/2015 Eletrônico 02015030003 Terceira Convocação do 
Concurso Público de 
Provimento de Cargos 
Efetivos de Pessoal da 
Prefeitura de Sumé 

Masculino Foi encaminhado ao 
solicitante o Edital contendo 
a Terceira Convocação do 
Concurso Público da 
Prefeitura de Sumé 

13/03/2015 Concluído Física 

12/03/2015 Eletrônico 02015030004 Lista de Aprovados no 
Processo Seletivo do 
cargo de  Agente de 
Combate às Endemias e 
Agentes Comunitários 
de Saúde 

Masculino Foi encaminhado ao 
solicitante a lista contendo 
os aprovados no referido 
concurso 

12/03/2015 Concluído Física 

30/03/2015 Eletrônico 02015030006 Solicita informações 
sobre a existência ou 
não de piso salarial 
para motoristas 
categoria D 

Masculino O solicitante foi informado 
de que não existe uma Lei 
que regulamenta esta 
categoria e sim debates 
sobre o assunto a nível 
nacional 

20/04/2015 Concluído Física 
 

18/05/2015 Eletrônico 02015050001 Solicita o envio do PPA Feminino Foi enviado à solicitante o 20/05/2015 Concluído Física 



e LDO exercício 2013 a 
2015 

arquivo pedido e indicado 
onde ela poderá encontrar 
os arquivos no site da 
Prefeitura de Sumé 

01/07/2015 Eletrônico 02015070001 Solicita informações 
sobre nova convocação 
do Concurso Público de 
para Provimento de 
Cargos Efetivos de 
Pessoal da Prefeitura de 
Sumé 

Masculino Foi informado se haverá ou 
não novas convocações 

01/07/2015 Concluído Física 

16/09/2015 Eletrônico 02015090001 Arquivo contendo 
dados geoespaciais em 
forma de vetor usado 
por sistemas de 
informações 
geográficas 

Feminino Foi indicado o endereço 
onde a solicitante poderá 
encontrar a informação 

24/09/2015 Concluído Física 

16/09/2015 Eletrônico 02015090002 Informações 
individualizadas de 
todos os imóveis do 
município quanto às 
dívidas existentes 

Feminino O pedido enquadrou-se na 
lei de sigilo fiscal e de 
interesse privado 

29/09/2015 Não atendido Física 

12/11/2015 Eletrônico 02015110001 Edital de Convocação n⁰ 
06 do Concurso Público 
de para Provimento de 
Cargos Efetivos de 
Pessoal da Prefeitura de 
Sumé 

Masculino O Edital foi enviado ao 
solicitante e indicado o 
caminho para ser 
encontrado no site da 
Prefeitura de Sumé 

13/11/2015 Concluído Física 

- Os meses que não aparecem no relatório é porque não houve neste período pedidos enviados. 

- Não houve no ano de 2015 pedidos protocolados fisicamente na Sala de Serviço de Informação ao Cidadão da Prefeitura de Sumé 
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Relatório Estatístico de Pedidos de Informação recebidos, atendidos  e Indeferidos - Período Janeiro a Setembro/2016 

Data do 
Pedido 

Canal de 
Comunicação 

Número do 
Protocolo 

Assunto Gênero Providência Respondido 
Em: 

Status Pessoa  

09/04/2016 Eletrônico 0201604001 Nenhuma mensagem 
escrita e apenas um 
anexo no protocolo 

Masculino Foi solicitado ao requerente 
o tipo de informação 

desejada. 

22/04/2016 Não atendido 
por medidas 
de segurança 
eletrônica e 

por não 
informar o que 

solicitava 

Física 

15/04/2016 Eletrônico 02016040002 Solicitação de retirada 
de entulho em rua do 

centro da cidade 

Masculino Foi encaminhado ao setor 
competente o pedido de 

retirada do entulho no lugar 
indicado 

15/04/2016 Concluído Física 

25/04/2016 Eletrônico 02016040003 Nenhuma mensagem 
escrita e apenas um 
anexo no protocolo 

Masculino Foi solicitado ao requerente 
o tipo de informação 

desejada. 

25/04/2016 Não atendido 
por medidas 
de segurança 
eletrônica e 

por não 
informar o que 

solicitava 

Física 

28/04/2016 Eletrônico 02016040004 Solicita a lei que regula 
o acesso à informação 
no município de Sumé 

Feminino A Lei foi encaminhada 
eletrônicamente à 

solicitante e indicado onde 
se encontra no site do 

município 

28/04/2016 Atendido Física 

- Os meses que não aparecem no relatório é porque não houve neste período pedidos enviados. 

- Não houve até o momento pedidos protocolados fisicamente na Sala de Serviço de Informação ao Cidadão da Prefeitura de Sumé 


