PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES
1. QUAIS AS INFORMAÇÕES POSSO ENCONTRAR NO PORTAL DA
TRANPARENCIA?
No Portal da Transparência você encontra relatórios financeiros (PPA, LDO, RREO,
RGF), detalhamento das despesas efetuadas (empenho, liquidação e pagamento),
detalhamento das receitas arrecadadas, informações sobre procedimentos licitatórios,
estrutura organizacional da Prefeitura com endereços e telefones dos
órgãos/entidades, além de outras informações complementares sobre o município de
JUREMA do PIAUÍ.
2. O QUE FAZER CASO NÃO ENCONTRE ALGUMA INFORMAÇÃO NO
PORTAL?
A Lei de Acesso à Informação Municipal nº 3.084/2014 garante o direito ao cidadão de
que qualquer informação classificada como pública e ainda indisponível em portal
eletrônico possa ser requisitada e acessada via Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC). O SIC físico (localizado na prefeitura municipal) ou
eletrônico (http://jurema.pi.gov.br/jurema/acessoinformacao) permitem a qualquer
pessoa, física ou jurídica requisitar informações públicas a órgãos e entidades da
Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato. A Lei estabelece que o prazo de
resposta a ser cumprido pelo governo é de 20 dias, com possibilidade de prorrogação
de mais 10, caso haja dificuldade do órgão público de localizar ou sistematizar a
informação solicitada
3. COMO DENUNCIAS ALGUMA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS PÚBLICOS ?
Primeiro, certifique-se de que sua denúncia está relacionada a procedimentos e ações
de agentes públicos municipais ou órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal.
Procure descrever os fatos de maneira clara, simples e objetiva, de forma que a
denúncia seja apurada. O ideal é que seja feito um relato o mais completo possível do
assunto, com a indicação, por exemplo, de nomes, locais, datas, documentos
comprobatórios, bem como tudo o que possa auxiliar na identificação do ilícito.
Cabendo ao Tribunal de Contas e a Câmara Municipal atuar para apurar as
irregularidades que envolvam os recursos públicos municipais. O Ministério Público
competente também pode ser acionado para verificar as situações em que os agentes
públicos municipais estejam possivelmente envolvidos com a aplicação indevida dos
recursos públicos.

.

4. QUAL O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA?
DAS 8:00 AS 13:00 E 15:00 AS 17:00.
5. ONDE POSSO FAZER MEU RG ?
Na sede da prefeitura municipal de Jurema no endereço (PRAÇA NOSSA SENHORA
PERPETUO SOCORRO,CENTRO CEP: 64782-000 - JUREMA/PI)

http://jurema.pi.gov.br/jurema/acessoinformacao

