PERGUNTAS E RESPOSTA DE INTERESSE DO CIDADÃO
06/08/2018 - XXXX 1825
PERGUNTA:
BOM DIA, ESTOU ABRINDO UM MEU(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) E
GOSTARIA DE SABER COMO EU FAÇO PARA OBTER A INSCRIÇÃO MUNICIPAL E SE EU
PRECISO DE ALGO MAIS PARA IMPRIMIR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS?
MEU CNPJ 31.104.213/XXXXX

RESPOSTA:
Pedimos a Vossa Senhoria que refaça o pedido de informações, pois tivemos problemas técnicos
para a conclusão da resposta.
Atenciosamente.
10/08/2018 - XXXX1870
PERGUNTA:
Boa Tarde
Estou estudando acerca da formação do Estado de Rondônia e gostaria de ter acesso à copias las
legislações criaram os Distritos de Porto Velho:
Lei Municipal n.º 213, de 22-12-1981: distritos de Itapuã do Oeste e Vista Alegre do Abunã
Resolução n.º 121, de 21-11-1985, distrito de Nova Califórnia
Resolução n.º 122, de 21-11-1985, distrito de São Carlos
Decreto Legislativo n.º 57, de 11-12-1985, distrito de Mutum Paraná
Decreto Legislativo n.º 58, de 21-11-1985, distrito de Fortaleza do Abunã

Haja vista que no site da Prefeitura e Câmara Municipal não foi possível encontrar tais atos

RESPOSTA:
Bom dia!
Prezado senhor, encaminhamos a V.Sa. através do seu e-mail, as legislações solicitadas.
Atenciosamente.
XXXXX
13/08/2018 - XXXXX1814
PERGUNTA:
Solicito a Lei 960 de 24 de junho de 1991 em formato PDF. Não localizei no Diário Oficial do
Município. Obrigado
RESPOSTA:
Conforme solicitação foi enviada via e-mail a Lei 960 de 24 de junho de 1991 em formato PDF.
Atenciosamente,
XXXXXXX

14/08/2018 - XXXX1811
PERGUNTA:
Solicito informações acerca da construção de equipamentos urbanos de uso comunitário
(Escola/creche, unidades de saúde, praças, entre outros), construídos no município de Porto Velho
como compensação das usinas do rio Madeira.
solicito que as informações sejam disponibilizadas com a seguinte estrutura:
1. Tipo de compensação (social/ambiental ou outra)
2. Tipo de Obra (escola/creche, Unidade de saúde, Praça ou outra)
3. localização (zona, bairro, distrito, ou outro)
4. descrição dos critérios de escolha do local para implantação do equipamento.

5. Situação (entregue à comunidade e funcionando/não finalizada)
6. a quem cabe a manutenção do equipamento? ()Estado ()prefeitura ()empresa.
---------------------------------------------DESTACO que a presente solicitação decorre da falta de solução de um pedido semelhante
realizado anteriormente, conforme abaixo.
-------------------------------------Boa tarde senhor XXXXX!
Em atenção ao Protocolo nº 0007500007820XXX, informamos a V.Sa. que esta Secretaria já está
fazendo levantamento quanto ao seu pedido. E que precisaremos de mais 90 (noventa)dias para
conclusão.
Solicitamos que o senhor entre com uma nova solicitação nesse período.
Obrigada!
Atenciosamente,
XXXXX.
RESPOSTA:
Bom dia Sr XXXX,
Informamos que conforme Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, publicado em 18
de Julho de 2018, pág. 77, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/arom, foi criada
uma Comissão de levantamento, acompanhamento e controle das compensações socioambientais
realizadas pelos empreendimentos responsáveis pelas Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau,
instaladas no Rio Madeira (publicação enviada por e-mail), portanto essas informações devem ser
solicitadas à Secretaria Geral de Governo-SGG que fica localizada no Gabinete do Prefeito. Favor
reencaminhar sua solicitação ao Gabinete do Prefeito.
Esta Secretaria está a disposição para mais informações caso precise.
Atenciosamente,
XXXXX
Gerente de Divisão

14/08/2018 - XXXX1808
PERGUNTA:
Solicito informar o valor dos recursos federais transferidos ao município por meio do Fundo de
Participação dos Municípios no mês de março de 2018.

RESPOSTA:
Bom dia,
Conforme solicitação, informamos que a arrecadação da Cota-Parte do Fundo de Participação dos
Municípios - Cota Mensal, relativa ao Mês de Março de 2018 foi de R$ 17.160.834,85 (dezessete
milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
Atenciosamente,

SUFIN
SEMFAZ

14/08/2018 - XXXX1844
PERGUNTA:
Olá! Gostaria de receber a ata ou outro documento de registro da realização de audiência pública
para a elaboração da lei orçamentária de 2018.

RESPOSTA:
Bom dia senhora!!!
Informamos a V.Sa. que encontra-se disponível no site desta prefeitura a lei orçamentária 2018,
conforme os passos:
Transparência: planejamento/orçamentos
Atenciosamente,
XXXXX

14/08/2018 - XXXX1899
PERGUNTA:
Por favor, solicito cópia do ato de nomeação dos membros do conselho municipal de saúde.
RESPOSTA:
RESPOSTA ENVIADA ATRAVÉS DO E-MAIL DA USUÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO
DA MESMA NO DIA 12/09/2018 ÀS 07 h E 59 min.
ATT.
19/08/2018 - XXXX1833
PERGUNTA:
Prezados,
Estamos realizando um estudo cientifico, para uma dissertação de mestrado, na área de
contabilidade pública que visa investigar se a utilização da ferramenta de Business Intelligence
pelas capitais brasileiras influencia em seu nível de transparência passiva pretendido pela LAI.
Assim, solicitamos que o Município responda as seguintes perguntas para coleta de dados:
1)O município utiliza sistemas de BI no Portal da Transparência?
2)Qual software utiliza?
3)Desde quando utiliza?
4) Quais os benefícios encontrados pelo uso da ferramenta?
a)Normalização dos dados obtidos de qualquer que seja a fonte;
b)Automatização de processos;
c)Agilização e facilitação na divulgação de informações e resultados.
d)Centralização das informações do Município em um ambiente tecnológico;
e)Todas as alternativas.
RESPOSTA:
Olá XXXXX,
Obrigado por seu contato.
resposta abaixo com relação ao protocolo 000750001032XXXX do e-SIC.
Informamos que até o momento as ferramentas de BI utilizadas na CMTI não são disponibilizadas
no Portal da Transparência.
Estamos utilizando há 1 (um) ano e 7 (sete) meses a suite Pentaho, e as alternativas elencadas no
item 4 são encontradas nas ferramentas de BI por serem características próprias destas ferramentas.

Estamos à disposição para eventuais dúvidas.

20/08/2018 -XXXX1888
PERGUNTA:
Solicito informações sobre os reajustes salariais dos servidores públicos municipais nos últimos 10
anos, descrevendo no mínimo: número da lei, percentual de reajuste, data do reajuste e as categorias
a quais se aplica.
RESPOSTA:
Bom dia!
Senhor XXXXXX, conforme seu pedido n° 0007500010XXXX , a base de calculo para pagamento
do 13° salário e 1/3 de férias é a remuneração do servidor, conforme dispõe o Art. 44 da
cc385/2010. A VP quinquênio cc645/2016 usa como base de cálculo a remuneração de dezembro de
2016, excluído o cargo comissionado e função de confiança, conforme dispõe sentença dos autos
n°70XXXX-19.2016 8.22.XXXXX
Atenciosamente,
XXXXX
RECURSO - 1ª INSTÂNCIA
PERGUNTA: Solicito informações sobre os reajustes salariais dos servidores públicos municipais
nos últimos 10 anos, descrevendo no mínimo: número da lei, percentual de reajuste, data do reajuste
e as categorias a quais se aplica.
RESPOSTA: Bom dia!
Senhor XXXXXX, conforme seu pedido n° 0007500010420XXXX , a base de calculo para
pagamento do 13° salário e 1/3 de férias é a remuneração do servidor, conforme dispõe o Art. 44 da
cc385/2010. A VP quinquênio cc645/2016 usa como base de cálculo a remuneração de dezembro de
2016, excluído o cargo comissionado e função de confiança, conforme dispõe sentença dos autos
n°70XXXX-19.2016 8.22.XXXX. Atenciosamente, XXXXXXX
Na minha leiga concepção a resposta não tem nenhuma relação com a pergunta. Portanto, reitera o
pedido de informações, esclarecendo que a lei de acesso a informações exige resposta coerente,
razoável, proporcional e em conformidade com o que foi solicitado.

RESPOSTA:
Bom Dia,
Senhor XXXXX, estou com problema no sistema do E-sic na aba ´´consultar recurso´´ em relação
em mandar os anexos, mas já estou providenciando a solução com a CMTI.
Atenciosamente,
XXXXX
20/08/2018 - XXXX1822
PERGUNTA:
Gostaria de saber a base legal para redução de quinquênio de alguns servidores na rubrica VP
Quinquênio até 03/09 Lei 645/16?
RESPOSTA:
Bom dia!
Senhor XXXXXX, conforme seu pedido n° 0007500010520XXXX , a base de calculo para
pagamento do 13° salário e 1/3 de férias é a remuneração do servidor, conforme dispõe o Art. 44 da
cc385/2010. A VP quinquênio cc645/2016 usa como base de cálculo a remuneração de dezembro de
2016, excluído o cargo comissionado e função de confiança, conforme dispõe sentença dos autos
n°70XXXX-19.2016 8.22XXX.
Atenciosamente,
XXXX
RECURSO – 1ª INSTÂNCIA
PERGUNTA: Gostaria de saber a base legal para redução de quinquênio de alguns servidores na
rubrica VP Quinquênio até 03/09 Lei 645/16?
RESPOSTA: Bom dia!
Senhor XXXXX, conforme seu pedido n° 0007500010420XXXX , a base de calculo para
pagamento do 13° salário e 1/3 de férias é a remuneração do servidor, conforme dispõe o Art. 44 da
cc385/2010. A VP quinquênio cc645/2016 usa como base de cálculo a remuneração de dezembro de
2016, excluído o cargo comissionado e função de confiança, conforme dispõe sentença dos autos
n°70XXXX-19.2016 8.22.XXX. Atenciosamente, XXXXX.
Na minha leiga concepção a resposta não tem nenhuma relação com a pergunta. Portanto, reitera o
pedido de informações, esclarecendo que a lei de acesso a informações exige resposta coerente,
razoável, proporcional e em conformidade com o que foi solicitado.

RESPOSTA:
Bom Dia,
Senhor XXXXXXXXXXX, estou com problema no sistema do E-sic na aba ´´consultar recurso´´
em relação em mandar os anexos, mas já estou providenciando a solução com a CMTI.
Atenciosamente,
XXXXXX
20/08/2018 - XXXX1877
Alteraram sumariamente minha informações no sistema de pessoal do Município, portanto, gostaria
de saber a base legal, processo ou documento que autorizou a exclusão de informações da minha
ficha funcional (matrícula nº XXXX)?
Solicito os logs do sistema (Banco de Dados) das alterações promovidas na minha ficha funcional.
Solicito a identificação do servidor que excluiu informações da minha ficha funcional.
Solicito o número do processo de sindicância aberto para apurar responsabilidade do servidor que
sumariamente excluiu minhas informações, sem nenhum tipo de notificação ou aviso.
RESPOSTA:
Boa tarde!
Senhor XXXXXX, Conforme o pedido n° 0007500010620XXXX, no momento estou aguardando a
resposta do Assistente Administrativo XXXXXCad. XXXX.
Atenciosamente
XXXXXXXX
RECURSO 1ª INSTÂNCIA - PERGUNTA
PEDIDO: Alteraram sumariamente minha informações no sistema de pessoal do Município,
portanto, gostaria de saber a base legal, processo ou documento que autorizou a exclusão de
informações da minha ficha funcional (matrícula nº XXXX)?
Solicito os logs do sistema (Banco de Dados) das alterações promovidas na minha ficha funcional.
Solicito a identificação do servidor que excluiu informações da minha ficha funcional.
Solicito o número do processo de sindicância aberto para apurar responsabilidade do servidor que
sumariamente excluiu minhas informações, sem nenhum tipo de notificação ou aviso.
RESPOSTA: Boa tarde! Senhor XXXXXX, Conforme o pedido n° 0007500010620XXX, no
momento estou aguardando a resposta do Assistente Administrativo XXXXXCad. XXXXX
Atenciosamente. XXXXX.
A presente resposta não atendeu o prazo estabelecido em lei, e ainda, não esclareceu nada do que foi
solicitado. Portanto, reitero o pedido de informações.

RESPOSTA
Bom Dia,
Senhor XXXXXX, estou com problema no sistema do E-sic na aba ´´consultar recurso´´ em relação
em mandar os anexos, mas já estou providenciando a solução com a CMTI.
Atenciosamente,
XXXXXXXX
24/08/2018 – XXXX1868
PERGUNTA
Olá,bom dia, sou estudante de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro
Universitário São Lucas e esse semestre (4° período), estamos projetando um edifício
educacional(projeto hipotético),porém, escolhemos o seguinte terreno, localizado na Av.Amazonas e
Rua José Amador dos réis e gostaria de saber se é possível a disponibilização do levantamento
topográfico do mesmo ou pelo menos referências de relevo do terreno só para ser utilizado como
base no trabalho(projeto).
RESPOSTA
Boa tarde,
XXXXXXX, conforme solicitação, a demanda: e de competência da Secretaria Municipal de
Regularização Fundiária e Habitação/SEMUR. (segundo o srº XXXXXX(Arquiteto da Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEMPOG.
endereço: Rua Abunã, Bairro: Olaria (Antigo prédio da Fundação Riomar)
quaisquer informações nos procure para maiores informações.
24/08/2018 - XXXX1811
Olá,bom dia, sou estudante de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro
Universitário São Lucas e esse semestre (4° período), estamos projetando um edifício
educacional(projeto hipotético),porém, escolhemos o seguinte terreno, localizado na Av.Amazonas e
Rua José Amador dos réis e gostaria de saber se é possível a disponibilização do levantamento
topográfico do mesmo ou pelo menos referências de relevo do terreno só para ser utilizado como
base no trabalho(projeto).

RESPOSTA:
Boa Tarde, infelizmente não será possível informações para sua pergunta, pois conforme relato

acima o lote não está especificado, precisamos do endereço exato para maiores informações, como
logradouro (rua,avenida,etc), número predial e bairro.
Ficamos no aguardo preciso do lote para as informações solicitadas.
Sem mais para o momento,
XXXXXX
Chefe de Divisão
25/08/2018 - XXXX1857
PERGUNTAS
A QUAL OU QUAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PVH PERTENCEM OS AGENTES
FISCAIS QUE PREENCHEM OS AUTOS INFRAÇÃO POSTURA E AUTO DE INFRAÇÃO
OBRAS?
RESPOSTA:
Boa Tarde, os agentes fiscais que preenchem os autos de infração de postura ficam na Secretaria
Municipal de Serviços Básicos - SEMUSB, localizada na Rua Aparício de Moraes, 3616 – Setor
Industrial fone: 3901-3145 e os autos de infração de obras você deve se dirigir a esta Secretaria
Municipal de Regularização Fundiária e Habitação - SEMUR, localizada na Rua Abunã, 868 Bairro Olaria procurar o Departamento de Licenciamento de Obras - DELI, na Divisão de
Fiscalização de Licenciamento de Obras - DFLO.
25/08/2018 - XXXX1800
PERGUNTA
Gostaria que me enviassem cópias digitais/digitalizadas de todas as normas que regulamentaram a
Lei de Acesso à Informação no município: decretos, resoluções, portarias, orientações normativas.
Todas as normas que estabeleceram a estrutura, responsáveis, prazos, graus recursais e
competências para classificação da informação.
Obrigada!

RESPOSTA

Em atenção ao pedido formulado pela solicitante foi providenciada a pesquisa das normas, as quais
seguem anexadas ao seu e-mail:XXXX_XXXX@yahoo.com.br, salientando que a legislação

municipal encontra-se disponibilizada no seguinte endereço eletrônico: www.portovelho.ro.gov.br,
ambiente criado para que o cidadão explore as ações de transparência de acordo com seu interesse.
RECURSO – 1ª INSTANCIA
PERGUNTA
Não recebi o e-mail com a legislação solicitada. Reitero: Gostaria que me enviassem cópias
digitais/digitalizadas de todas as normas que regulamentaram a Lei de Acesso à Informação no
município: decretos, resoluções, portarias, orientações normativas.
Todas as normas que estabeleceram a estrutura, responsáveis, prazos, graus recursais e
competências para classificação da informação.
Obrigada!
RESPOSTA
Bom dia,
informamos que a solicitação efetuada foi respondida e encaminhada ao e-mail
XXX_XXXXX@yahoo.com.br, no dia 19 de setembro de 2018 e 05 de outubro de 2018,contendo
05 (cinco) arquivos em anexo, com a legislação referente à Lei de Acesso à Informação no
Município.
Solicitamos que verifique sua caixa SPAM ou Caixa de lixo do referido e-mail, bem como, se o email informado está correto.
27/08/2018 - XXXX1846
PERGUNTA
Quais tipos de reformas, de um imóvel residencial urbano, NÃO seja preciso solicitar autorização
da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO?
RESPOSTA
Boa Tarde Sr XXXX,
Conforme Lei Complementar Municipal 560 de 23 de dezembro de 2014 Art. 17. Independem de
Licença de Obras os pequenos consertos ou reparos em
prédios em que não se alterem ou modifiquem os elementos geométricos da construção, tais como:
I - reparo e substituição de telhas, calhas, tubulações e condutores em geral;
II - consertos em coberturas, sem modificação de suas características;
III - impermeabilização de terraços e piscinas;
IV - substituição de revestimentos, pisos, assoalhos, forros e esquadrias;
V - limpeza, pintura e reparos nos revestimentos das edificações;
VI - construção de muros, cercas e outros tipos vedação de divisa, ressalvadas aquelas
construídas nas divisas de servidões estabelecidas e em área de proteção permanente;
VII - abrigos destinados à proteção de equipamentos relacionados à infraestrutura
predial.

Parágrafo único. A dispensa prevista no presente artigo não se aplica aos imóveis
tombados, que dependerão da anuência prévia do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
28/08/2018 - XXXX1871
Prezados senhores,
A Lei Complementar n. 33/1994 está vigente ou já foi revogada?
Agradeço desde já atenção dispensada,
Atenciosamente,
XXXXX

RESPOSTA
Bom dia!
Prezada senhora, informamos os passos para que V.Sa. possa localizar sua informação:
Pagina principal da prefeitura/ Legislação/novo/nº 33/ano 1994/pesquisar.
Este lhe dará as devidas informações.
Atenciosamente.
XXXXX
29/08/2018 - XXXX1815
PERGUNTA
Meu nome é XXXXX (CPF 302.976.128-24) e sou aluno do Curso de MBA em Inteligência
Comercial do Ibramerc (http://www.ibramerc.org.br/).
No momento, estou realizando um estudo a respeito do volume de investimentos que os Estados
Brasileiros e as Capitais Nacionais fizeram, nos últimos anos, relacionados com aquisição,
desenvolvimento, locação e/ou manutenção de softwares.
Após acessar o portal da transparência de Porto Velho (muito bom, por sinal), não consegui
encontrar a informação das despesas no nível de subelemento, o que me permitiria consolidar essas

informações.
Sendo assim, gostaria de saber se vocês poderiam me fornecer, por favor, o volume total acumulado
das seguintes despesas (empenhado e liquidado):
a) Aquisição de Software
b) Desenvolvimento de Software
c) Locação de Software
d) Manutenção, Suporte e Instalação de Softwares
Nos anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Se possível, gostaria de saber, também, se há uma projeção dessas mesmas despesas para o ano de
2019?
Agradeço, desde já, pela atenção.
Att,
XXXXX
XXXXX@gmail.com
+55 11 97549 XXXX
RESPOSTA
Boa tarde!
Informamos a V.Sa. que o item aquisição software, desenvolvimento de software e localização estão
disponíveis em: CMTI - Porto velho/portal Transparencia de TI.
Quanto as demais informações estão em andamento para posterior conclusão. Solicitamos que V.Sa.
entre com um novo pedido informando os tipos de software.
Atenciosamente
XXXX

29/08/2018 - XXXXX1860
PERGUNTA:

Solicito atualização das legislações e decretos emitidos junto ao Portal da Transparência, pois o
mesmo não está atualizado.

RESPOSTA
Bom dia!
Senhor XXXX, informamos que estar em ANDAMENTO a atualização e disponibilidade das
legislações e dos decretos.
Como Vossa Senhoria não mencionou qual documento precisa, informamos que consta no site:
www.portovelho.ro.gov.br na parte de LEGISLAÇÃO - NOVO.
Caso não atenda V.Sa., por favor, aguarde o serviço que encontra-se em andamento.
Obrigada!
Atenciosamente,
XXXXX

