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LAI - RELATÓRIO ESTATÍSTICO COMPLETO 

 
Segue abaixo o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como 

informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011) - Exercício de 2020. 
 

     Em tramitação (2)           

     Atendido (22)           

     Indeferido (1)   

      Encerrado por ausência de manifestação do cidadão (0)        

 

S
eq

u
ên

ci
a
 

 

Status 

 

Protocolo Solicitante 

Data do 

pedido / 

recurso 

Solicitação  

(Ipsis Litteris) 

Prazo de 

Resposta / 

Prorrogado 

Data da 

resposta 
Resposta 

25 Atendido 3507/2020 Paola 

Cristine 

Dagostin 

Terça-feira, dia 

15 de dezembro 

de 2020 09:45h 

(E-mail) 

 

Bom dia, 

gostaria de saber se os servidores do 

poder executivo possuem auxílio 

alimentação, ajuda de custo para 

locomoção com transporte próprio ou 

vale transporte e, se sim, qual o valor 

atual destes benefícios (não achei 

legislação ou decreto que tratasse do 

assunto). 

Obrigada. 

Até 03/01/2021 Quarta-

feira, dia 16 

de 

dezembro 

de 2020 

08:46h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 3507/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pelo Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 
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informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta – Departamento de Recursos Humanos 

 

24 Atendido 3324/2020 Inês kiyomi 

Koguissi 

Morikawa 

Quarta-feira, 

dia 25 de 

novembro de 

2020  

13:57h 

(E-mail) 

 

Prezado(a), boa tarde! 

A Coordenação do Sistema Estadual de 

Museus (COSEM), vinculada a 

Superintendência de Cultura, da 

Secretaria de Estado da Comunicação 

Social e Cultura do Paraná (SECC), por 

intermédio deste, objetiva obter 

informação sobre a existência em seu 

município de Museu e/ou Centro de 

Memória, para que possamos atualizar 

cadastro e repassar futuros conteúdos. 

Neste primeiro momento, precisamos 

que nos informe se o seu município tem 

museu(s) ou centro(s) de memória 

consolidado(s).  

(     ) Sim. Quantidade: ____ 

(     ) Não 

Até 14/12/2020 Quarta-

feira, dia 02 

de 

dezembro 

de 2020 

13:30h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 3324/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pelo Departamento de 

Cultura. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=924
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Estamos na tentativa de obter a 

informação acima pelo e-mail 

cadastrado do gestor da cultura do seu 

município, porém não obtivemos êxito, 

que acreditamos que deva estar 

desatualizado. 

Nesse sentido, solicitamos vossa 

contribuição. 

Agradecemos pela sua informação, e 

ficamos a disposição. 

Atenciosamente, 

 

Resposta – Departamento de Cultura 

 

23 Atendido 3078/2020 Nelson Oscar Sexta-feira, dia 

30 de outubro 

de 2020 22:33 

h 

(E-mail) 

Gostaria de saber se houve teste seletivo 

simplificado pars contratação de 

comissionados nessa Prefeitura e em 

qual percentual em relação ao total de 

comissionados existentes? Caso 

positivo vcs teriam o decreto que 

embassou tal procedimento? Um 

abraço.  

 

Até 18/11/2020 Terça-feira, 

dia 03 de 

novembro 

de 2020 

11:20 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 3078/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pelo Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=923
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta - Departamento de Recursos Humanos 

 

22 Atendido 3036/2020 Faculdade 

Evangélica 

Raízes 

 

Terça-feira, dia 

27 de outubro 

de 2020  

19:35 h 

(E-mail) 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Solicitamos do número de telefone ou e-

mail atual da Escola Estadual de 1º e 2º 

Graus Professor Oliveira Brito - 

Capanema - PA. 

 

A solicitação é devido a aluna Ana 

Cássia Assad de Freitas, ter ingressado 

em nossa instituição de Ensino 

Superior, em curso de graduação.  

Precisamos confirmar se a aluna 

concluiu o ensino médio no colégio 

mencionado acima.  

 

Não estamos conseguindo contato com 

o número que temos aqui (91) 3462 

1452. 

 

Atenciosamente,  

Carolina Ramos do Nascimento 

Secretaria Geral 

 

Até 15/11/2020 Quinta-

feira, dia 29 

de outubro 

de 2020 

12:57 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 3036/2020, vimos informar que este 

Serviço de Atendimento Unificado ao Cidadão 

(SAUC) pertence a cidade de Capanema, Estado 

do Paraná. Capanema, por ser uma cidade 

homônima, isto é, aquela que aparece em outro 

estado com o nome totalmente idêntico, causa 

equívocos frequentes entre os cidadãos que 

buscam informações em seus Portais da 

Transparência.  

 

Assim, segue o link para Pedido de Acesso à 

Informação daquela cidade 

<https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php>, se 

caso lhe convier. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=922
https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php


 

 

 

 

 

 

 

 

     
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 Ramal: 211 
CAPANEMA - PR 

 

Município de Capanema - PR 

Controladoria Interna 

 
informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

21 Em 

tramitação 

2493/2020 Fernando Dal 

Vesco 

Terça-feira, dia 

15 de setembro 

de 2020  

20:07 h 

(E-mail) 

Bom dia, tudo bem? 

Me chamo Fernando, sou de 

Chopinzinho-PR e me inscrevi para o 

concurso público da prefeitura 

municipal de Capanema no mês de 

Abril/20, porém com o adiamento das 

provas e agora com a retomada do 

certame gostaria de saber mais 

informações sobre a restituição do valor 

pago na inscrição, visto não poderei me 

fazer presente nesta nova data marcada. 

Agradeço desde já. 

 

Até 04/10/2020  Prezado, 

 

Venho por meio deste, reiterar o Pedido de Acesso 

à Informação protocolado sob o nº 2493/2020 que 

até o presente momento não houve resposta por 

parte desta Procuradoria.  

 

O prazo legal para atendimento é de 20 dias para 

solicitação de informações via Lei de Acesso à 

Informação (12.527/2011), o pedido em questão 

foi encaminhado na data de 15 de setembro de 

2020, portanto o prazo está expirado desde o dia 

04/10/2020. 

 

Diante do exposto, e considerando a importância 

da transparência na gestão pública, solicito 

providências imediatas. 

 

Antecipadamente agradeço a atenção. 

 

Atenciosamente, 

  

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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20 Atendido 2473/2020 Aline Gomes 

Israel de 

Souza 

Segunda-feira, 

dia 14 de 

setembro de 

2020 15:29 h 

(E-mail) 

Boa tarde, solicito cópia do histórico 

escolar de LUCILA TEREZINHA 

STANKIEWCZ, estudou na escola 

Bom Retiro, prof. João Kowalski, do 

ano de 1970 a 1974, para fins de prova 

em processo de aposentadoria. 

 

Segue em anexo a procuração e o 

documento pessoal da titular. 

 

Sigo a disposição para envio de 

quaisquer outras documentações que 

sejam pertinentes para obtenção do 

referido documento. 

 

att; Dra. Aline G. 

 

Até 03/10/2020 Terça-feira, 

dia 06 de 

outubro de 

2020  

17:17 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2473/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pelo setor de 

Documentação Escolar da Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta – Secretaria de Educação 

 

19 Atendido 2453/2020 Antônio 

Santos 

Domingo, dia  

13 de setembro 

de 2020  

09:52 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia,  

 

Gostaria de informação sobre a forma 

adequada para o destino das fezes dos 

animais domésticos. Após busca na 

legislação municipal, não foi 

encontrada uma norma específica com 

instrução sobre isso. 

Até 02/10/2020 Sexta-feira, 

dia 18 de 

setembro de 

2020  

16:05 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

Prezado, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2453/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pela Secretaria de 

Administração. 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
https://servicos.capanema.pr.gov.br:8443/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=921
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A empresa de coleta de lixo deve 

recolher as sacolas de lixo com fezes de 

animais domésticos? Caso não for 

competência da Empresa coletora de 

lixo, qual a instrução para a destinação 

desses rejeitos? 

 

Segundo legislação municipal os 

residentes devem fazer a separação do 

lixo (recicláveis, orgânicos e rejeitos) 

para ser coletado. Se as fezes dos 

animais domésticos for rejeitos a 

empresa coletora de lixo deve sim fazer 

a coleta desse material. A 

Administração Municipal considera 

esse material como rejeitos? 

 

Agradeço e aguardo retorno. 

Antônio 

 

 Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Secretaria de Administração 

18 Atendido 2432/2020 Marcelo 

Koakoski da 

Silveira 

 

Quinta-feira, 

dia 10 de 

setembro 2020 

11:11 h 

11:12 h 

(e-SAUC) 

 

 

Estamos avaliando os dados 

relacionados aos sistemas de 

informação ao cidadão dos portais de 

transparência dos municípios, motivo 

pelo qual, estamos efetuando este 

protocolo. Atenciosamente, Marcelo 

Koakoski da Silveira. 

 

Até 29/09/2020 Quinta-

feira, dia 10 

de setembro 

de 2020 

13:02 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado, 

         Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2432/2020, informo que a servidora 

Arieli Kaciara Wons, ocupante do cargo de 

Gestora do Controle Interno (Decreto n° 

6.282/2017) é responsável por gerir a LAI no 

âmbito do Poder Executivo do Município de 

Capanema. 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=920
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O pedido foi protocolado para simular como é 

feito o atendimento ao cidadão. Após protocolado 

o pedido, o cidadão recebe um e-mail com 

orientações para acessar o sistema de protocolo e 

poder consultar o seu andamento.  

 

Negado o pedido de acesso à informação é 

enviada ao requerente, no prazo de resposta, 

comunicação contendo o formulário para 

apresentação de recurso no prazo de dez dias, 

contado da ciência da decisão. O cidadão também 

poderá interpor recurso quando julgar que a 

informação for prestada de forma incompleta e 

abstrata. 

 

Os relatórios estatísticos sobre pedidos e recursos 

realizados no âmbito da LAI, se encontram 

disponíveis em 

< http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/

geral/lai/estatisticas >, e permitem o 

acompanhamento por qualquer pessoa, dos dados 

relativos a implementação da Lei em nosso 

município desde que ela entrou em vigor. 

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Formulários de Recurso – P Física e Jurídica 

 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lai/estatisticas
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lai/estatisticas
https://servicos.capanema.pr.gov.br:8443/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=918
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17 Atendido 2433/2020 Julieta Garcia 

Ribeiro 

Quinta-feira, 

dia 10 de 

setembro de 

2020 09:44 h 

(e-SAUC) 

 

Sirvo-me do presente para solicitar a 

seguinte documentação: 

 

• Certidão de Tempo de Contribuição - 

CTC; 

• Relação de Salários de Contribuição. 

 

Por fim, ressalta-se ainda que a referida 

documentação deve ser apresentada 

referente a todo período trabalhado 

desde 1974. 

 

Até 29/09/2020 Quarta-

feira, dia 30 

de setembro 

de 2020 

09:16 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2433/2020, informamos que a 

resposta ao presente pedido, formulada pelo 

Departamento de Recursos Humanos foi 

expedida por meio físico pelo serviço dos 

Correios, na data de 21/09/2020. Em caso de 

dúvidas, entre em contato com Rose Deola pelo 

número (46) 3552-1321. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

16 Atendido 2295/2020 Isadora Metz 

Baggio 

Quinta-feira, 

dia 27 de 

agosto de 2020 

15:37 h 

(e-SAUC) 

 

Olá, boa tarde.  

Preciso dos dias exatos dos feriados em 

Capanema, e não encontro no site da 

prefeitura. Se puder me informar os 

feriados na cidade ficarei muito 

agradecida. 

Até 15/09/2020 Sexta-feira, 

dia 28 de 

agosto de 

2020  

15:37 h 

Prezada, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2295/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pela Secretaria de 

Administração. 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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 (Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Secretaria de Administração 

 

15 Atendido 2285/2020 Priscila / 

Copel 

Quarta-feira, 

dia 26 de 

agosto de 2020 

16:18 h 

(e-SAUC) 

 

Boa tarde! 

Estamos atualizando os perímetros 

urbanos no banco de dados da Copel e 

gostaríamos de informações referentes 

aos Perímetros urbanos de Capanema. 

Quais distritos tem perímetro urbano 

definido por lei? qual o número das 

leis? Poderiam nos fornecer os arquivos 

digitais dos perímetros urbanos que 

vocês tem? Muito obrigada, Priscila 

 

Até 14/09/2020 Quarta-

feira, dia 16 

de setembro 

de 2020 

14:44 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2285/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pela Secretaria de 

Planejamento e Projetos. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
https://servicos.capanema.pr.gov.br:8443/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=917
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Leis e arquivos digitais 

 

14 Atendido 2147/2020 Federação 

Brasileira de 

Instituições 

Filantrópicas 

de Apoio à 

Saúde da 

Mama 

Quinta-feira, 

dia 13 de 

agosto de 20 

16:01 h 

(e-SAUC) 

 

Considerando: 

1. A vigência desde 28 de abril de 

2020 da lei federal nº 13.896/19, 

referente à obrigação para que os 

exames relacionados ao diagnóstico de 

neoplasia maligna (câncer) sejam 

realizados no prazo de 30 (trinta) dias, 

que foi publicada no dia 31 de Outubro 

de 2019; 

2. A Nota Informativa número 

0322/2020 do Ministério da Saúde 

endereçada à Federação Brasileira de 

Instituições Filantrópicas de Apoio à 

Saúde da Mama (FEMAMA) em 

26/06/2020, disponível para leitura no 

link https://bit.ly/NI0322MS, que 

discorre o fato de que as áreas técnica e 

jurídica do Ministério da Saúde 

consideram que a referida lei já se 

encontra regulamentada por uma série 

de atos normativos expedidos pelo 

Ministério, responsabilizando os 

Até 01/09/2020 Segunda-

feira, dia 17 

de agosto de 

2020  

09:23 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2147/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pela Secretaria de 

Saúde.  

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Secretaria de Saúde 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1c-nebz8qsu3KxRsWmcsTzYEA7gSLBVUn/view?usp=sharing
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
https://servicos.capanema.pr.gov.br:8443/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=914
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gestores estaduais e distrital por sua 

aplicação, 

A Federação Brasileira de Instituições 

Filantrópicas de Apoio à Saúde da 

Mama (FEMAMA) questiona esta 

Secretaria Municipal de Saúde:  

1. De que forma esta Secretaria 

Municipal está efetuando a correta 

aplicação da Lei 13.896/2019? 

2. Em caso de descuprimento do 

prazo máximo de 30 dias, o que esta 

Secretaria Municipal recomenda o 

paciente de câncer a fazer? 

3. Quais são os mecanismos de 

fiscalização da lei federal 13.896/2019 

no âmbito do Município? 

 

13 Atendido  1766/2020 Rodrigo 

Carvalho 

Sexta-feira, dia 

10 de julho de 

2020 13:18 h 

(e-SAUC) 

  

Boa tarde, 

Gostaria de solicitar acesso ao Plano 

Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Capanema para 

realização de estudo. 

Obrigado, 

Até 29/07/2020 Quinta-

feira, dia 30 

de julho de 

2020  

08:16 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1766/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pela Secretaria de de 

Planejamento e Projetos.  
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Rodrigo Carvalho 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Secretaria Planejamento e Projetos 

 

12 Atendido  1333/2020 Sociedade 

das Filhas de 

Nossa 

Senhora do 

Sagrado 

Coração 

 

Quarta-feira, 

dia 27 de maio 

de 2020  

11:55 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia, estou precisando emitir a 

certidão municipal da sociedade das 

Filhas de Nossa Senhora do Sagrado 

Coração CNPJ:60.470.960/0007-32, 

porem para emitir preciso do número da 

inscrição municipal, como faco para 

conseguir o número da inscrição? 

Obrigada, 

 

Até 15/06/2020 Segunda-

feira, dia 15 

de junho de 

2020  

15:25 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1333/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pelo Departamento de 

Tributação.  

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

https://servicos.capanema.pr.gov.br:8443/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=911
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Departamento de Tributação 

 

11 Atendido  1320/2020 Jane Fortes Terça-feira, dia 

26 de maio de 

2020  

15:37 h 

15:39 h 

(e-SAUC) 

 

 

Boa tarde! 

Preciso de algumas informações 

referentes a prefeitura: 

1° - Como faço para emitir a CND 

Municipal Capanema? Se estiver com 

pendências, onde consultar quais são? 

 

2° -  Como consultar se o CNPJ tem 

inscrição municipal? Caso não tenho 

como faço para solicitar? 

3° - Onde enviar declaração de ISS, e se 

é obrigatório mesmo sem emissão de 

nota no mês? 

4° - Como obter login e senha para o 

envio da declaração? Caso tenha que 

recuperar esse login e senha, como 

proceder? 

Até 14/06/2020 Segunda-

feira, dia 15 

de junho de 

2020  

15:15 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1320/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pelo Departamento de 

Tributação.  

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Departamento de Tributação 

 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=910
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=909


 

 

 

 

 

 

 

 

     
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 Ramal: 211 
CAPANEMA - PR 

 

Município de Capanema - PR 

Controladoria Interna 

 
Desde já agradeço. 

Jane Fortes 

 

10 Atendido 1287/2020 Sandi e 

Oliveira 

Advogados 

 

Terça-feira, dia 

19 de maio de 

2020 09:53 h 

(e-SAUC) 

 

Prezados solicito informações sobre o 

andamento do julgamento do pedido 

de  Pedido de Anulação de 

Contrato  do Ata de Registro de Preços 

nº 127/2019 Pregão Presencial nº 

31/2019, da empresa Altermed Material 

Médico Hospitalar Ltda (CNPJ 

00.802.002/0001-02), enviado no dia 

08/05/2020 através do e-mail 

licitacao@capanema.pr.gov.br. Caso 

haja dúvidas sobre de qual assunto se 

trata a peça pode ser acessada no 

seguinte link: 

https://sandieoliveira.sharepoint.com/:b

:/g/EezNn1wattNJliRzOLqgxwkB0bG

m0SGSw7fw6utixVgW8Q?e=WO7Tw

2 

Aguardo Retorno! 

 

Até 07/06/2020 Quarta-

feira, dia 27 

de maio de 

20 16:05 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezados, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1287/2020, vimos comunicar que 

houve a rescisão do contrato, conforme anexo.   

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Termo de Rescisão 

09 Atendido  1286/2020 Luis 

Henrique 

Klein de 

Arruda 

Sábado, dia 16 

de maio de 

2020 17:14 h 

(e-SAUC) 

Gostaria de solicitar acesso a lista do 

CRAS onde constam todas pessoas que 

recebem qualquer tipo de benefício 

social na cidade. 

Até 04/06/2020 Segunda-

feira, dia 08 

de junho de 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

mailto:licitacao@capanema.pr.gov.br
https://sandieoliveira.sharepoint.com/:b:/g/EezNn1wattNJliRzOLqgxwkB0bGm0SGSw7fw6utixVgW8Q?e=WO7Tw2
https://sandieoliveira.sharepoint.com/:b:/g/EezNn1wattNJliRzOLqgxwkB0bGm0SGSw7fw6utixVgW8Q?e=WO7Tw2
https://sandieoliveira.sharepoint.com/:b:/g/EezNn1wattNJliRzOLqgxwkB0bGm0SGSw7fw6utixVgW8Q?e=WO7Tw2
https://sandieoliveira.sharepoint.com/:b:/g/EezNn1wattNJliRzOLqgxwkB0bGm0SGSw7fw6utixVgW8Q?e=WO7Tw2
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=907
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  2020 08:42 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

sob o número 1289/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pela Secretaria da 

Família e Desenvolvimento Social.  

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Lista Benefícios CRAS 

 

08 Atendido 1178/2020 Macuco 

Ecoaventura 

e Turismo 

 

Sexta-feira, dia 

15 de maio de 

2020 09:37 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia, 

 

Gostaria de saber se a atividade: 7911-

2/00 - Agências de viagens já está 

inclusa em algum decreto de 

autorização para abertura. 

 

Fico no aguardo. 

 

At.te, Sthéfany 

 

Até 03/06/2020 Terça-feira, 

dia 26 de 

maio de 

2020 14:59 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezados, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1178/2020, vimos encaminhar 

anexo, a resposta elaborada pela Secretaria de 

Administração.  

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=908
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informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Secretaria de Administração 

 

07 Indeferido 

(Desconsid

erado) 

 

1009/2020 Juvenil 

Attílio 

Toscan 

Quarta-feira, 

dia 29 de abril 

de 2020 

22:18 h 

(e-SAUC) 

 

Em branco. Até 18/05/2020 Quinta-

feira, dia 30 

de abril de 

2020  

09:29 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Recebemos o seu pedido registrado no Sistema e-

SAUC sob o número de protocolo 1009/2020 e 

informamos que não houve o preenchimento 

do campo “SOLICITAÇÃO”, conforme mostra 

o anexo. Portanto, o seu pedido foi 

desconsiderado. 

 

Caso queira realizar um novo pedido de acesso à 

informação, realize os seguintes passos: 

1. Acesse o formulário constante na 

página da LAI do Município, 

através do seguinte endereço 

https://www.capanema.pr.gov.b

r/transparencia/geral/lai  

2. Preencha o formulário de 

solicitação de informação. 

3. Pressione o botão Enviar. 

4. Será disponibilizado por e-mail o 

número de protocolo. Guarde o 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=906
https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lai
https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lai
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seu número de protocolo, pois 

ele é o comprovante do cadastro 

da solicitação via sistema. 

 

Eventuais recursos devem ser dirigidos à 

Controladoria Interna, mediante preenchimento 

do formulário anexo no prazo de 10 dias, a contar 

do recebimento desta informação e enviados para 

o endereço eletrônico: esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Pedido LAI 

 

06 Atendido  996/2020 Paulo Sergio 

dos Santos 

Ribeiro 

 

Quarta-feira, 

dia 29 de abril 

de 2020  

10:42 h 

10:44 h 

(e-SAUC) 

 

SENHOR PREFEITO, SENHOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, 

 

Com Base na Lei 12527/2011 (Lei de  

acesso à informação) , requeiro na 

forma da mesma, informações em 

relação às ações implementadas poder 

executivo municipal, no que tange à 

readequação orçamentaria da LOA 

2020, com vistas à elevação dos 

recursos destinados à  secretaria 

municipal de saúde para o 

enfrentamento do COVID 19, no 

âmbito desta municipalidade. 

Até 18/05/2020 Sexta-feira, 

dia 08 de 

maio de 

2020  

11:03 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 996/2020, vimos encaminhar anexo, 

a resposta elaborada pelo Departamento Contábil.  

 

Outrossim, observando o seu endereço, 

presumimos que o senhor queira informações 

sobre a cidade de Capanema, Estado do Pará. 

Este e-SAUC é de Capanema, Estado do 

Paraná. Percebemos que Capanema, por ser uma 

cidade homônima, isto é, aquela que aparece em 

outro estado com o nome totalmente idêntico, 

causa equívocos frequentes entre os cidadãos que 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
https://servicos.capanema.pr.gov.br:8443/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=919
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Professor Paulo Sérgio dos Santos 

Ribeiro 

 

buscam informações em seus Portais da 

Transparência. Assim, segue o link para Pedido de 

Acesso à Informação daquela cidade 

<https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php>, se 

caso, lhe convier. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.   

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta Departamento Contábil 

 

 

05 Atendido 899/2020 Lucas 

Rodrigues 

Maciel 

 

Domingo, dia 

19 de abril de 

2020  

22:17 h 

22:18 h 

(e-SAUC) 

 

Pedido de Informação nos Termos da 

Lei nº 12.527/2011 

 

Curitiba, 19/04/2020 

 

Ao Município. 

 

Prezado Senhor Prefeito, 

 

Até 08/05/2020 Quarta-

feira, dia 22 

de abril de 

2020  

10:55 h 

(Sistema de 

Protocolo) 

1. O Município de Capanema não executou o 

Orçamento Participativo para o exercício de 2020, 

bem como para os demais. No entanto, são 

realizadas as audiências públicas para elaboração 

da Orçamento.  

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

https://www.capanema.pa.gov.br/sic.php
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
https://servicos.capanema.pr.gov.br:8443/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=905
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Eu Lucas Rodrigues Maciel, inscrito no 

RG sob o número 6.811.519-1 SSP-PR, 

mestrando do programa de duplo 

diploma estabelecido entre o Instituto 

Politécnico de Bragança (IPB, Portugal) 

e a Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR, Brasil), com base 

no artigo 5º (XXXIII) da Constituição 

Federal Brasileira e nos artigos 10, 11 e 

12 da Lei nº 12.527/2011 – a Lei Geral 

de Acesso a Informações Públicas – , 

dirige-se respeitosamente a Vossa 

Senhoria, com o objetivo de apresentar 

o seguinte: 

 

REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES 

 

Relacionadas ao Orçamento 

Participativo do Município. 

 

1. O Requerente solicita as 

seguintes informações: 

 

1. - O município executa (ou 

alguma vez realizou) orçamento 

participativo? (Sim/Não). 

 

1. - Caso a resposta anterior seja 

afirmativa: 

 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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b.1 - Indicar os anos em que ocorreram 

(ou ocorre) o Orçamento Participativo, 

bem como o valor destinado ao 

processo em cada ano. 

 

b.2 - Indicar os seguintes dados 

relativos ao responsável pelo 

Orçamento Participativo no município: 

nome, telefone e e-mail. 

 

b.3 - Indicar o portal eletrônico ou sítio 

na internet do Orçamento Participativo, 

caso exista. 

 

2. Em cumprimento ao artigo 11 

da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 

2011, o acesso às informações 

requisitadas deve ser imediato. Não 

sendo possível o acesso imediato, a 

resposta, em conformidade com o 

referido artigo, deve ser expedida no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias, 

contados do protocolo deste 

Requerimento junto ao município. 

 

Para o recebimento da resposta, 

comunico o seguinte endereço 

op.brasil.portugal@gmail.com. 

 

 Atenciosamente, 

 

Lucas Rodrigues Maciel 
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04 Em 

tramitação 

516/2020 Vagner 

Nunes 

 

Quinta-feira, 

dia 27 de 

fevereiro de 

2020 22:21 h 

(e-SAUC) 

 

Boa noite! 

 

Referente ao edital 01 de 10 de 

Fevereiro de 2020, consta a oferta de 1 

vaga para Auditor Fiscal. 

 

Qual a lei que regulamente o respectivo 

cargo e além do salário, quais outros 

benefícios existem previstos em lei? Há 

ganho adicional por produtividade 

também previsto em lei? 

 

No aguardo. 

 

VAGNER 

Até 17/03/2020  Pedido encaminhado ao Departamento de 

Recursos Humanos. 

03 Atendido 379/2020 Diandra 

Carla Uncini 

Brunhera 

Terça-feira, dia 

11 de fevereiro 

de 2020  

12:05 h 

(e-SAUC) 

 

Boa tarde!! Gostaria de saber se a 

Prefeitura de Capanema possui Plano de 

cargos e salários para os funcionários do 

executivo, pois não consegui encontrar.   

Grata 

Até 01/03/2020 Quarta-

feira, dia 12 

de fevereiro 

de 2020 

08:07 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 379/2020, o Departamento de 

Recursos Humanos, se manifestou encaminhando 

a resposta contida no anexo, em atendimento ao 

solicitado em seu pedido. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

mailto:esic@capanema.pr.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

     
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 Ramal: 211 
CAPANEMA - PR 

 

Município de Capanema - PR 

Controladoria Interna 

 
 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resposta Departamento de Recursos Humanos 

 

02  Atendido 242/2020 Sônia de 

Fátima 

Possan 

Quarta-feira, 

dia 29 de 

janeiro de 2020 

12:28 h 

(e-SAUC) 

 

Solicito informações sobre edital de 

concorrência pública do turismo no 

município de Capanema pr. 

Até 17/02/2020 Sexta-feira, 

dia 31 de 

janeiro de 

2020  

08:10 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 242/2020, o Setor de Licitações, se 

manifestou encaminhando a resposta contida no 

anexo, em atendimento ao solicitado em seu 

pedido. 

 

Ressalta-se, que as licitações podem ser 

consultadas no site do município, na página 

http://www.capanema.pr.gov.br/, clicando no 

menu Licitações, ou, por meio do link 

https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/a

dm/licitacoes/licitacao. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=904
http://www.capanema.pr.gov.br/
https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacoes/licitacao
https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacoes/licitacao
mailto:esic@capanema.pr.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

     
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 Ramal: 211 
CAPANEMA - PR 

 

Município de Capanema - PR 

Controladoria Interna 

 
Resposta Departamento de Licitações 

 

01 Atendido 178/2020 Michelly 

Silva 

Schmitz 

Sexta-feira, dia 

24 de janeiro 

de 2020  

10:30 h  

(e-SAUC) 

 

 

 

 

Bom dia, meu nome é Michelly, 

estudante do Instituto Federal do Paraná 

- Campus Capanema, estou realizando 

uma pesquisa para o meu trabalho de 

conclusão de curso, para isso gostaria 

de saber se a prefeitura teria uma lista 

contendo todas as empresas do 

município, mais especificamente as 

empresas com mais de 100 funcionários 

e quais empresas contam com vagas 

PCD (pessoa com deficiência). Caso 

não consigam disponibilizar todas essas 

informações, somente a lista das 

empresas com telefone para contato já 

me ajudaria bastante. Muito Obrigada, 

aguardo retorno. 

Até 12/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta-

feira, dia 13 

de fevereiro 

de 2020 

10:53 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 178/2020, o Departamento de 

Triutação, se manifestou encaminhando a resposta 

contida no anexo, em atendimento ao solicitado 

em seu pedido. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Resposta Departamento de Tributação 

 

 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=902
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=903

