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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 2018. 

  



2.  DADOS GERAIS DO RELATÓRIO 

 

A análise realizada diz respeito apenas às solicitações e reclamações recebidas 

através do e-SIC. 

As solicitações de informação presencial são respondidas de forma imediata de 

modo que os munícipes saiam sem duvidas, porém algumas solicitações mais 

complexas tanto físicas quanto virtuais são encaminhadas aos setores responsáveis para 

ciência e providência. Durante o prazo em que aguardamos o retorno por parte do setor 

competente, as respectivas geram um código de atendimento e ficam armazenadas em 

nossa plataforma digital disponível em nosso site oficial 

https//:www.tremembe.sp.gov.br ao lado direito da página um ícone retângulo, cor 

verde claro. 

O e-SIC além do espaço físico, também dispõe desse software online, permitindo 

que os munícipes criem login e senha para acompanhar virtualmente o andamento e 

suas solicitações de forma rápida e fácil. 

O software gera um código de atendimento para cada solicitação, é capaz de 

armazenar dados pessoais e arquivos como JPG, PDF, WORD, LINK’s e diversas 

solicitações realizadas por um único perfil, criando um histórico de cada usuário. 

A plataforma pertence à empresa PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA. 

 

  



3. SOLICITAÇÕES POR SECRETARIA/SERVIÇO 

 

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

de Julho à Dezembro de 2018: 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Saúde - Julho/Dezembro 2018 N° DE SOLICITAÇÕES 

Setor de Transporte da Saúde 

Informações sobre Agendamento de Transporte 

 

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 2018 N° DE SOLICITAÇÕES 

Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos 

Informações sobre Capina/Limpeza 

 

01 

Totalizando: 01 

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

secretaria. 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

S.A.M.A - Julho/Dezembro 2018 N° DE SOLICITAÇÕES 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Informações sobre Poda de Árvores 

 

01 

Totalizando: 01 

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

secretaria. 

  



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

Planejamento Urbano - Julho/Dezembro 2018 N° DE SOLICITAÇÕES 

Iluminação via pública 

Informações sobre troca de lâmpadas queimadas 

 

01 

Totalizando: 01 

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

secretaria. 

  



4. REPRESENTAÇÃO EM GRÁFICO 

 

Abaixo veremos o índice das Secretarias que receberam 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. 


