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e-SIC 

 

Em junho de 2014, foi implantado no site da Prefeitura Municipal da Estância 

Turística de Tremembé o Portal da Transparência juntamente com o espaço de Serviço 

de Informação ao Cidadão (e-SIC), nós conseguimos obter o controle de tudo o que 

acontece no município e dentro das respectivas secretarias que compõem este órgão. 

Através das solicitações e reclamações diariamente recebidas por nossos meios de 

comunicação oficiais: Telefone; Site através de Email e Portal da Transparência sendo e-

SIC o canal de comunicação, além do espaço físico disponibilizado para atendimentos, 

nós conseguimos aprimorar e melhorar nossos serviços prestados a população.  

O e-SIC é um serviço eletrônico e também físico de atendimento gratuito e aberto 

ao público que esteja ligado direta ou indiretamente ao município de Tremembé. Temos 

como objetivo prestar acolhimento, dar orientações, fornecer informações e realizar 

encaminhamentos das solicitações para dar ciência e solicitar providência aos 

responsáveis, de acordo com sua respectiva natureza. 

 Neste levantamento serão apresentados relatórios e um gráfico contendo os níveis 

de solicitações referentes ao período de Julho a Dezembro de 2017. 

  



2.  DADOS GERAIS DO RELATÓRIO 

 

A análise realizada diz respeito apenas às solicitações e reclamações recebidas através 

do e-SIC. 

As solicitações de informação são respondidas de forma imediata de modo que os 

munícipes saiam sem duvidas, porém algumas solicitações são encaminhadas aos setores 

responsáveis para ciência e providência. Durante o prazo em que aguardamos o retorno 

por parte do setor competente, as respectivas ficam registradas em nossa planilha de 

controle, recebendo baixa assim que atendidas. 

Nossa planilha de controle é formatada em Word, de forma bem compreensível, 

dividida em três colunas representadas como: Solicitação/Reclamação; Medidas Tomadas 

e Prazo/Baixa. Um formato simples, porém muito eficaz. 

Segue abaixo o modelo da planilha onde ficam armazenados os dados para melhor 

compreensão: 

 

SOLICITAÇÃO/RECLAMAÇÃO MEDIDAS 

TOMADAS 

PRAZO/BAIXA 

e-SIC: Primeiramente a data, depois 

nome do reclamante telefone para 

contato, CPF e descrição do fato 

Qual foi o 

procedimento 

tomado para o 

atendimento desta 

solicitação 

Prazo que foi 

repassado e prazo de 

tempo que levou 

para ser atendida 

Atendimento Pessoal: Espaço físico e-

SIC para atendimento. 

 

Ouvimos, 

repassamos 

informações e 

dependendo da 

solicitação é gerado 

um processo 

interno (Protocolo) 

para garantir que o 

mesmo vai ter sua 

solicitação/reclama

ção atendida. 

Na maioria das 

vezes o atendimento 

prestado no local, o 

munícipe já saí do 

espaço com a 

informação ou 

ciente do andamento 

de seu pedido 

através de um 

número de processo 

interno (Protocolo). 



3. SOLICITAÇÕES POR SECRETARIA/SERVIÇO 

 

A tabela abaixo aponta os principais serviços solicitados e prestados por este órgão 

de Julho à Dezembro de 2017: 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

SAÚDE – Julho / Dezembro 2017 N° DE SOLICITAÇÕES 

Centro de Saúde 

Consultas 

Exames 

 

01 

01 

Totalizando: 02 

Lembrando que todas as solicitações foram atendidas/resolvidas por parte desta 

secretaria. 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO - Julho / Dezembro 2017 N° DE SOLICITAÇÕES 

Secretaria de Educação 

Informações sobre Re-matrícula 

 

01 

Totalizando:  01 

Lembrando que todas as solicitações foram atendidas/resolvidas por parte desta 

secretaria. 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO – Julho / Dezembro 2017 N° DE SOLICITAÇÕES 

Secretaria de Administração 

Informações sobre Licitação 

 

02 

Totalizando: 02 

Lembrando que todas as solicitações foram atendidas/resolvidas por parte desta 

secretaria. 

 

 

 



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

JURÍDICO – Julho / Dezembro 2017 N° DE SOLICITAÇÕES 

Execução Fiscal / Divida Ativa 

Informações sobre Anistia 

 

01 

Totalizando: 01 

Lembrando que todas as solicitações foram atendidas/resolvidas por parte desta 

secretaria. 

 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

S.O.P.S.U - Julho / Dezembro 2017 N° DE SOLICITAÇÕES 

Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos 

Informações sobre cronograma de Limpeza 

 

02 

Totalizando: 02 

Lembrando que todas as solicitações foram atendidas/resolvidas por parte desta 

secretaria. 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

Planejamento Urbano - Julho / Dezembro 2017 N° DE SOLICITAÇÕES 

Obras e Posturas 

Informações sobre multas e notificações 

 

03 

Totalizando: 03 

Lembrando que todas as solicitações foram atendidas/resolvidas por parte desta 

secretaria. 

 

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 

Ação Social - Julho / Dezembro 2017 N° DE SOLICITAÇÕES 

Campanhas 

Informações sobre campanha do agasalho 

 

03 

Totalizando: 03 

Lembrando que todas as solicitações foram atendidas/resolvidas por parte desta 

secretaria.  



4. REPRESENTAÇÃO EM GRÁFICO 

 

Abaixo veremos o índice de Secretarias com mais solicitações via e-SIC: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste levantamento é a prestação de contas, mostrando que todas as 

solicitações realizadas através deste canal estão sendo atendidas. Com este relatório 

também é possível ressaltar a importância do e-SIC para estreitamento da relação entre 

munícipe e prefeitura. 

Através do e-SIC nos tornamos ciente de tudo o que acontece no município, podendo 

agir de forma pró-ativa para responder as dúvidas, atender as sugestões e solucionar os 

problemas que são expostos diariamente por nossos munícipes. 


