
Relatório Estatístico de Pedidos de Informação Recebidos, Atendidos e Indeferidos - Ano 2020 

 

DATA DO 

PEDIDO 

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO 

NÚMERO DO 

CHAMADO ID 

ASSUNTO GENERO  PROVIDENCIA  RESPONDIDO 

EM: 

STATUS PESSOA 

27/09/2019 e- SIC Painel 094-260-D8E35 Habilitação 

em Licitação 

Masculino Como solicitado, segue o endereço 

eletrônico para confirmação de 

Certidão. 

http://186.235.48.242:8015/datapublic

/preceitacontribuinte/sume/autoatendi

mento/emitircnd.aspx 

15/01/2020 Fechado Jurídica 

13/11/2019 e- SIC Painel 355-14C-423D6 Informação 

sobre 

convocação 

do concurso 

2017 

Feminino Por meio do oficio 01/2020 o 

Secretario de Administração Bonilson 

Timóteo descreve que o concurso 

realizado em 2017, apresentou através 

da portaria n° 5.590/2019, publicado 

no Boletim Oficial, Edição Extra de 13 

de dezembro de 2019 seu prazo 

prorrogado por mais 2 (dois) anos. E 

que os candidatos aprovados, serão 

convocados de acordo com as 

necessidades da Administração 

Pública.   

15/01/2020 Fechado Física 

20/05/2019 e- SIC Painel 262-862-D9AFC Código de 

Obras Sumé 

Feminino Segundo o Setor de Tributos da 

Prefeitura Municipal de Sumé, o 

município não tem código de obras, 

mas tem o Código de Postura que 

encontra-se no site: 

www.sume.pb.gov.br 

15/01/2020 Fechado Física 

31/08/2019 e- SIC Painel CA3-0A5-20093 Solicitação 

de 

participação - 

UFPB 

Feminino Seguiu em anexo o print de 

confirmação a questionário respondido 

15/01/2020 Fechado Física 

13/11/2019 e- SIC Painel E7C-C18-538BC Número de 

escolas 

fundamentais 

II 

Masculino A Secretaria de Educação informa que 

no dia 16/12/2019, recebeu e-mail do 

Sr. Bruno, porém, se identificando 

com outro nome, através do mesmo 

20/01/2021 Fechado Física 



endereço de e-mail 
brpds1989@hotmail.com com a 

mesma pergunta do chamado aqui no 

e-SI, e o questionamento foi 

respondido no dia seguinte com segue 

o anexo. 

29/01/2020 e- SIC Painel B19-9A8-42026 Convocação 

de Concurso 

Feminino A Secretaria de Administração do 

Município respondeu a esse chamado 

que a conduta adotada pelo  próprio 

município é de não notificar 

individualmente os candidatos 

classificados nos concursos públicos. 

Mas, a orientação é que os candidatos 

acompanhem  através do site da 

Prefeitura Municipal de Sumé -> 

Portal da Transparência -> Boletim 

Oficial. 

Assim ficará ciente de uma possível 

convocação, que só ocorrerá de acordo 

com as necessidades do Município. 

05/02/2020 Fechado Física 

10/02/2020 e- SIC Painel 569-B09-EEAD1 Solicitação – 

Mapa de 

preços/lances 

Feminino Seguiu em anexo o Mapa de 

preços/lances do PP 104/2019 que tem 

como objetivo a Aquisição de 

Suplementos Alimentares. 

14/02/2020 Fechado Física 

25/09/2019 e- SIC Painel 378-5D6-A7180 Informação 

sobre Laudo 

Técnico  

Feminino O Secretario Municipal de 

Desenvolvimento Agropecuário e do 

Meio Ambiente afirma ter consultado 

a Instrução Normativa RFB n° 1877, a 

qual dispõe sobre a prestação de 

informações sobre o valor da terra Nua 

à Receita Federal do Brasil, 

informamos que o município de Sumé 

no momento não dispõe da prestação 

deste serviço. Quando nos solicitam 

alguma informação relacionada ao 

assunto, nos orientamos pelos valores 

adotados pelo Banco do Nordeste e 

30/04/2020 Fechado Física 

mailto:brpds1989@hotmail.com


pelo INCRA. 

03/06/2020 e- SIC Painel 976-040-3B27B Inscrição 

Municipal  

Feminino Estaremos passando os telefones para 

contato e o nome da pessoa 

responsável por essas informações, 

pois para lhe fornecer a informação 

solicitada ele necessita de outras 

informações em contrapartida.  

Contato: (83) 3353-2274 

Responsável:  Heleno Jr. 

16/06/2020 Fechado Física 

26/06/2020 e- SIC Painel D67-79B-21ACC Alíquotas ISS 

–Atividade 

7.02 

Feminino Foi posto em anexo o Código 

Tributário, que encontra-se na nossa 

pagina (site: www.sume.pb.gov.br), 

onde a alíquota de ISS é de 5%  para 

todas as atividades nesse município.  

21/07/2020 Fechado Física 

06/08/2020 e- SIC Painel 7CC-B8E-A0EF7 Dados sobre 

a Câmara 

Municipal de 

Sumé   

Feminino Gostaria de explicar a reclamante que 

a Câmara de Vereadores é autônoma 

em relação aos seus recursos, portal da 

transparência, etc.  

Logo, a reclamação deve ser dirigida 

ao Poder Legislativo, valendo salientar 

que nós do SIC já havíamos enviado 

esse chamado via oficio para a 

Câmara, mas não obtivemos resposta.  

Sendo assim, e ciente de tal autonomia 

disponibilizarei os meios de 

comunicação para que a senhora possa 

entrar em contato com os mesmos. 

 

E-mail: camarasume@bol.com.br ou 

neneidevelez@hotmail.com 

Telefone: (83) 3353-2095 

13/01/2021 Fechado Física 

 

http://www.sume.pb.gov.br/
mailto:camarasume@bol.com.br
mailto:neneidevelez@hotmail.com

