
 

 

 

 

 

PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Passira 

Estado de Pernambuco - Brasil 

 

 

RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO RECEBIDOS - Período: janeiro à abril/2017 
 

Tipo Eletrônico Presencial 

Pedidos prontamente atendidos 04 - 

Pedidos não respondidos (com motivação) - - 

Pedidos pendentes de resposta - - 

Pedidos Totais 04 - 

 

 

 

 

  

Resumo das solicitações respondidas pelo SIC da Prefeitura Municipal de Passira/PE 

Solicitação Data Solicitante Resposta Data 
Tirei a minha CTPS, aí na prefeitura e preciso com urgência 

recuperar o número e série. Atualmente moro em Olinda, 

porém os meus familiares residem aí. Uma empresa aqui 

em que fiz teste perdeu a minha CTPS e para tirar uma 2ª 

via e fazer um Boletim de Ocorrência preciso, deste número. 

O único número que consta nos links da Prefeitura não 

existe.  

Ficarei no aguardo, agradeço a atenção. 

08/02/2017 

Junior Sales 

 

Bom dia Júnior, fomos orientandos para lhe dar a seguinte informação: 

 

Caso tenha tirado sua CTPS a mais de 3 anos, significa que a mesma não 

foi digitalizada, ou seja, informatizada. Sendo assim, o número da mesma 

não está presente em nosso sistema, mais no INSS. Lá você conseguirá o 

número da mesma. 

 

Vá a qualquer posto do INSS, munido de documentos de identificação e 

informe o ocorrido. 

Abraços e boa sorte. 

17/02/2017 

Boa tarde. 

Fico grato pela informação, porém o problema já foi sanado. 

A ex-supervisora do RH havia colocado no meio de outros 

documentos de transações com outras empresas.  

Grato 

17/02/2017 
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Solicitação Data Solicitante Resposta Data 
Box mercado público 

23/02/2017 

Manoel 

Gomes da 

silva 

Bom dia Sr Manoel Gomes da silva, 

Precisamos de mais detalhe sobre sua mensagem "Cadastro do Box", para 

que possamos atender a sua solicitação. 

Ficamos no aguardo. 

24/02/2017 

gostaria de saber como faço para solicitar a bolsa auxílio 

para estudantes universitário, aquele onde auxilia o 

estudante em questões de transporte, alimentação, entre 

outros 

29/03/2017 Jailson 

Estamos trabalhando na elaboração de um Projeto de Lei para enviarmos ao 

Poder Legislativo municipal para apreciação. Assim que for aprovado, 

abriremos as inscrições para que os alunos de baixa renda possam se 

inscrever, solicitando a referida bolsa. 

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

12/04/2017 

Gostaria de sabe onde que denúncia criação de bovino na 

cidade, pois o mau cheiro esta incomodando a vizinhança. 17/04/2017 Weverton 

Solicitamos que entre em contato com a Vigilância Sanitária de Passira 

através do nº 99786-7160 e falar com a Inspetora Maria Izabel Queiroz de 

Aguiar. 

19/04/2017 

Por gentileza, gostaria de solicitar a legislação municipal 
que trata do valor a ser pago no caso de desmembramento 
de um terreno. 

26/04/2017 Cynthia 

Bom dia Cynthia Ferreira, 

 

De acordo com a Lei Municipal nº 661/2013, art 191, § 1º, alínea a) 

referente ao Código Tributário Municipal, alvarás de desmembramentos e 

loteamentos - quando da quitação plena do IPTU da área a ser fracionada; 

 

Mediante anexo VI do mesmo código, referente a tabela para cobrança da 

taxa de licença para execução de obras, loteamentos e habite-se; 

 

Com especificação em desmembramentos e loteamentos, por m2 

 

a) de 001 a 125 - R$ 30,51 

b) de 126 a 200 - R$ 27,96 

c) de 201 a 250 - R$ 26,93 

d) de 251 a 300 - R$ 25,40 

e) de 301 a 350 - R$ 23,87 

f) de 351 a 400 - R$ 22,85 

g) de 401 a 450 - R$ 21,82 

-

04/05/2017 
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SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 
 

Passira-PE,  04/05/2017 

h) de 451 a 500 - R$ 20,29 

i) acima de 501 - R$ 19,27 

 

Em breve, estaremos disponibilizando para download no Portal da 

Transparência o Código Tributário Municipal. 

 

SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 

Passira-PE 

Já que ainda não está disponível no site, gostaria do inteiro 
teor da Lei Municipal nº 661/2013.  

No aguardo de um retorno. 

Atenciosamente, 

Cynthia 04/05/2017 Cynthia 

Bom dia Cynthia, 

 

A Lei 661/2013, que dispõe sobre o novo sistema tributário do Município de 

Passira/PE já está disponível no Portal da Transparência, menu 

Legislação/Leis, ano 2013. 

 

Link:  

http://www.passira.pe.gov.br/portaltransparenciapassira/images/download/

Leis/2013/lei_661_2013_Codigo_tributario_municipal.pdf 

 

SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 

Passira-PE 

11/05/2017 


