
PERGUNTAS E RESPOSTAS VIA SIC, E-SIC DE INTERESSE COLETIVO

1) Qual a quantidade de cargos vagos atualmente para a função de

Técnico  de  Nível  Superior  –  Auditor  Fiscal  Tributário,  e  se  há

previsão para nomeação dos candidatos aprovados em 2016.

De acordo com a Lei Municipal informamos que existe 01 (uma) vaga

para  o  referido  cargo.  No  último  concurso  público,  Edital  nº

001/2016/PMA/RO de 03 de Março de 2016, foi oferecida 01 (uma) vaga

e até a presente data não há previsão de convocação.  

2) Qual  a  previsão  para  convocação  dos  aprovados  do  concurso

público realizado em 2016?

No momento não há previsão de convocação do concurso,  devido a

contenção de gastos, mas que ainda está vigente. Assim que houver

previsão  e  convocação,  a  Prefeitura  Municipal  de  Ariquemes  estará

divulgando no site no Portal da Transparência

3) Há um problema que se estende desde 2016,  vem de gestão em

gestão  sem  solução,  no  que  tange  especificamente  à  logins,

navegação e emissão de nota  fiscal  eletrônica.  Os comerciantes

entendem o quão complexa é  a  rede para  implementação desse

serviço  que  deveria  atualizar  o  sistema  municipal  e  agilizar  as

transações empresariais, salvaguardo período inicial de testes, no

entanto,  o  que  está  sendo  disponibilizado  é  um  sistema  falho,

suscetível a qualquer intempérie, seja tecnológica ou natural, que

vem acarretando inúmeros transtornos para todas as empresas que

necessitam  utilizá-lo.  Queremos  esclarecimentos  quanto  ao

Sistema de Emissão de Nota Fiscal.

É sabido  por  todos  que  a  Administração  Municipal  vem enfrentando

dificuldades com o atual  sistema que foi  implantado desde 2016.  No

inicio do exercício de 2017, vários foram os momentos em que todas as

secretarias,  inclusive  a  SEMFAZ,  encontraram  inúmeras  dificuldades

para trabalhar com o referido sistema, o que perdura até os dias atuais.

Contudo,  a  Secretaria  da  Fazenda,  através  da  Diretora  de  Receita,



procurou  o  Setor  de  Informática  para  esclarecimentos  quanto  ao

ocorrido.  O setor  nos informou que está  havendo queda de sinal  de

internet freqüentemente, ocasionada por problemas nos equipamentos

da Eletronorte. Entramos em contato com o proprietário da empresa Klik

provedor  de  internet,  solicitando  que  nos  enviasse  em  caráter  de

urgência,  um  documento  com  informações  da  Eletronorte  quanto  à

queda  de  sinal.  Considerando  esses  ocorridos,  solicitamos  que  esta

Municipalidade, através do setor competente, tome as providencias para

que seja mantido constantemente em funcionamento o sinal de internet,

para  que  não  venha  causar  novos  prejuízos  e  transtornos  a  esta

Administração Pública e aos comerciantes locais.

4) Como  a  ouvidoria  procede  a  uma  DENÚNCIA  referente  a

funcionários das APP’s?   

Recebemos  a  denúncia,  abrimos  um  registro  de  manifestação  que

encaminhamos a Secretaria responsável, neste caso, a SEMED. Através

desta  denuncia,  é  averiguado  e  a  Gestora  da  Pasta  instaura  uma

sindicância,  de  natureza  investigativa,  com o  objetivo  de  apurar  tais

fatos, possíveis responsáveis e danos ao erário, decorrente do registro o

qual foi apresentado. Constatado os fatos, posteriormente, é encerrada

a sindicância,  é  recomendável  abertura de processo administrativo e,

concluindo  pela  responsabilização  e  quantificado  o  dano,  deve-se

instaurar tomada de contas especial. 


