
 

 

                                         

  

ATO NORMATIVO SIC Nº 01/2022 

 

 PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São 

Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as 

disposições da Lei Federal nº 12.527 de 18 de Novembro de 2011, que regula o 

acesso a informações. 

 

NORMATIZA 

 

Processo de trabalho SIC  

Optar por presencial ou eletrônico: 

Presencial:  

Sendo presencial se dirige a Prefeitura Municipal Sala de Tributação, e o cidadão 

anota o número do protocolo e em 10 dias busca o retorno. 

Eletrônico:  

Sendo eletrônico preencher campos do formulário do seguinte link 

https://www.pinhaldesaobento.pr.gov.br/ouvidoria?par=1 e descrever o que precisa 

e clicar em Enviar Mensagem e gerará um número de protocolo e pode ser buscado 

pelo site da prefeitura o mesmo que foi enviado o questionamento ou através do 

seu e-mail, sendo que o município tem 10 dias para responder a solicitação 

encaminhada e a resposta será encaminhada pelo seu e-mail.   

 

 

Fluxos SIC  

https://www.pinhaldesaobento.pr.gov.br/ouvidoria?par=1


 

 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, 09 de Setembro de 2022. 
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PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de
Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando as disposições da Lei Federal
nº 12.527 de 18 de Novembro de 2011, que regula o acesso a
informações.
 
NORMATIZA
 
Processo de trabalho SIC
Optar por presencial ou eletrônico:
Presencial:
Sendo presencial se dirige a Prefeitura Municipal Sala de
Tributação, e o cidadão anota o número do protocolo e em 10
dias busca o retorno.
Eletrônico:
Sendo eletrônico preencher campos do formulário do seguinte
link https://www.pinhaldesaobento.pr.gov.br/ouvidoria?par=1 e
descrever o que precisa e clicar em Enviar Mensagem e gerará
um número de protocolo e pode ser buscado pelo site da
prefeitura o mesmo que foi enviado o questionamento ou
através do seu e-mail, sendo que o município tem 10 dias para
responder a solicitação encaminhada e a resposta será
encaminhada pelo seu e-mail.
 
Fluxos SIC
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, 09 de
Setembro de 2022.
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Prefeito Municipal
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