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RESPOSTA
PEDIDO RESPOSTA

1486911 14/02/2018 15/02/2018
Solicita informações sobre os Secretários Municipais e quantidade de cargos comissionados, 

bem como o custo anual destes servidores.
Informações disponíveis para consulta  no Portal da Transparência.

1503486 05/03/2018 08/03/2018 Reclama sobre a exposição dos salários de servidores municipais no portal da transparência. Informações divulgadas em conformidade com a lesgislação vigente.

1508677 09/03/2018 20/03/2018
Reclama sobre a forma de divulgação de gastos da Prefeitura e salários  de servidores 

municipais no portal da transparência.
Informações divulgadas em conformidade com a lesgislação vigente.

1509107 10/03/2018 12/03/2018

Solicita disponibilização dos documentos: LOA'S (exercícios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018); notas ficais de despesas com rúbrica; valores anuais de verbas públicas direcionadas 

ao gabinete do prefeito.

Solicitação deve ser realizada através de processo administrativo.

1523961 27/03/2018 13/04/2018 Reclama sobre a exposição dos salários de servidores municipais no portal da transparência. Informações divulgadas em conformidade com a lesgislação vigente.

1526025 31/03/2018 27/04/2018 Solicita acesso aos boletins do município gerados em 1989. Exemplares disponíveis para consulta no  arquivo público municipal.

1535746 12/04/2018 16/04/2018 Esclarecimentos sobre função e carga horária de servidor público.
O servidor realiza carga horária de 06 (Seis) horas de 2ª A 6ª feira, presta serviços Secretaria 

de Apoio Social ao Cidadão.

1535747 12/04/2018 18/04/2018 Informação sobre a carga horária permitida para assistentes técnicos em saúde.
Conforme legislação é permitido aos profissionais de saúde o acúmulo de dois cargos 

públicos, com profissões regulamentadas.

1536114 13/04/2018 19/07/2018
Informações sobre os procedimentos para  contratação de funcionários para o CRAS do 

Residencial Galo Branco.

O ingresso no setor público ocorre através de concurso público ou indicação técnica. 

Algumas unidades da SASC contratam profissionais de entidades sociais, porém o processo é 

realizado pela entidade.

1545745 26/04/2018 11/10/2018 Informação sobre os valores arrecadados com multas. Informações disponíveis para consulta  no Portal da Transparência.

1570393 05/06/2018 29/06/2018 Solicita que sejam disponibilizados documentos/ informações sobre o plano diretor.
Documentos do Plano Diretor estão disponíveis para consulta no site:  

WWW.PLANODIRETOR.SJC.GOV.BR.

1641225 21/09/2018 -
Solicita acesso ao relatório detalhado de despesas mensais do fundo municipal de 

transporte.
Resposta pendente.

1645197 27/09/2018 11/10/2018
Solicita informações sobre como realizar o acompanhamento das metas referente a saúde, 

que constam no PPA.

No Portal Transparência não há informação sobre metas previstas no PPA. É possível buscar 

dados no portal através de despesa por função, os dados são consolidados nas sub funções 

que é elaborado em cima da proposta do governo, nesta caso o PPA, previsto na lei 

orçamentaria anual.

1646467 29/09/2018 21/11/2018
Solicita o parecer do tribunal de conta do estado sobre a aprovação/rejeição em relação às 

contas do município em 2015.

Foram atualizados os pereceres do TCE no Portal da Transparência, porém o parecer de 2015 

não está disponível, pois está em andamento.

1660074 20/10/2018 29/10/2018
Solicita informações sobre o pedido realizado via ofício para realização de pesquisa 

acadêmica junto a população de rua, devido a não ter obtido resposta.
Agendada reunião com a munícipe para esclarecimentos.

1686198 28/11/2018 29/11/2018 Informações sobre o andamento da obra para construção da Ponte Estaiada. Informações serão disponibilizadas na página da SGHO no site da prefeitura.

1702326 27/12/2018 - Solicita relatório de destinação final de residuos verdes. Resposta pendente.
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