
RELATÓRIO COMPARATIVO DE ATIVIDADES (2016 X 2017)

NÚCLEO DE ATENDIMENTO

TÓPICOS 2016 2017 COMPARATIVO
Total geral de atendimentos 13.721 15.586 1.865
Total de atendimentos encerrados # 14.169 #
Total de atendimentos presenciais 13.721 14.364 643
Total de atendimentos à distância # 1.222 1.222

Nota 1: os números acima correspondem às atividades dos Núcleos de Atendimento (setor triagem, atendimento, mediação, cartório). 
Nota 2: os resultados apurados nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 baseiam-se exclusivamente no sistema Sindec, sendo que somente a partir de março se  
adotou um novo método de cálculo, de modo a contemplar as atividades não contabilizadas pelo referido sistema, bem como os novos serviços de atendimentos  
digitais à distância. 
Nota 3: o serviço “atendimento à distância” foi disponibilizado em 15  de março de 2017.



RELATÓRIO COMPARATIVO DE ATIVIDADES (2016 X 2017)

NÚCLEO FISCALIZATÓRIO

TÓPICOS 2016 2017 COMPARATIVO
Autos de infração 7 67 60
Autos de constatação 5 119 114
Notificações 6 20 14
Apreensões 0 1 1
Relatório de visitas 0 76 76
Entrega de ofícios pessoais 0 57 57
Estabelecimentos visitados¹ 36 338 302
Total Geral 54 678 624
Nota 1: os números acima correspondem às atividades do Núcleo Fiscalizatório. 
Nota 2: os resultados apurados nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 baseiam-se exclusivamente no sistema Sindec, sendo que somente a partir de março se 
adotou um novo método de cálculo, de modo a contemplar as atividades não contabilizadas pelo referido sistema, bem como os novos serviços de atendimentos  
digitais à distância. 
Legenda:
¹ os valores mensais indicativos da categoria “Total de estabelecimentos visitados” incluem as atividades de fiscalização em sites de e-commerce, implantadas a 
partir do mês de abril/2017.

TÓPICOS 2016 2017 COMPARATIVO
Fiscalização em Postos de Combustíveis1 2 95 93
Notificações em Postos de Combustíveis 2 10 8
Autos de Infração em Postos de Combustíveis 2 22 20
Levantamento de preços em Postos de Combustíveis 0 63 63
Relatório de visitas em Postos de Combustíveis 0 63 63
Total Geral2 4 253 247
Nota 1: alguns postos foram fiscalizados mais de uma vez. 
Nota 2: os números totais estão inseridos na contagem de “total geral” do núcleo fiscalizatório.



RELATÓRIO COMPARATIVO DE ATIVIDADES (2016 X 2017)

NÚCLEO JURÍDICO

TÓPICOS 2016 2017 COMPARATIVO

Atendimentos # 183 183

Abertura de processos administrativos - PAs # 172 172

Pareceres de abertura de PAs # 135 135

Compromissos de ajustamento de conduta - CACs # 12 12

Notas técnicas decisórias - NTDs # 142 142

Ofícios enviados # 626 626

Despachos # 375 375

Análise de cartas de investigação preliminar - CIPs # 979 979

Memorandos enviados # 91 91

Notificações por edital # 15 15

Solicitações de cópia # 120 120

Solicitações de certidão # 25 25

Solicitações de pesquisas # 12 12

Respostas a e-mails # 231 231

Contatos telefônicos # 730 730

CIPs baixadas (com publicação) # 2.632 2.632

Arquivamentos de  PAs # 46 46

Total Geral # 6.521 6.521
Nota 1: os números acima correspondem exclusivamente às atividades do Núcleo Jurídico. 
Nota 2: os resultados apurados nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 baseiam-se exclusivamente no sistema Sindec, sendo que somente a partir de março se 
adotou um novo método de cálculo, de modo a contemplar as atividades não contabilizadas pelo referido sistema, bem como os novos serviços de atendimentos  
digitais à distância. 
Nota 3: números aproximados. 
Legenda:
# não contabilizado ou não realizado. 


