ENTENDA COMO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS SÃO DISPONIBILIZADAS
Os pedidos de informação estão divididos em planilhas por ano onde são disponibilizadas todas as possíveis tramitações (registro do pedido, respostas e
eventuais recursos) do primeiro ao último pedido de informação registrado naquele ano.
A base contém 08 colunas com informações sobre a tramitação do pedido:

Definição das colunas
Coluna
cd_atendimento_pedido
status_nome*
cd_orgao
orgao_nome
cd_pedido
dc_pedido
dt_resposta_atendimento
dc_resposta

Definição
Código único para cada movimentação do pedido (a partir de 2018)
Nome do status do pedido (Ex: Atendido, finalizado, 2ª instância, etc.)
Código de identificação do órgão responsável pelo pedido
Nome do órgão responsável pelo pedido
Código do pedido (protocolo único de cada pedido)
Conteúdo do Pedido
Data do pedido ou movimentação
Resposta do pedido

Cada linha da planilha representa uma fase de tramitação do pedido em questão, por isso, o mesmo número de protocolo se repete, dado que passa por
diversos status.
EXEMPLO
Vejamos, por exemplo, como estão disponibilizadas as informações sobre os pedidos registrados em 2018:
1. Acesse o link: http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/pedidos-de-informacao-protocolados-a-prefeitura-via-e-sic1

2. Para realizar download da planilha “Base de Pedidos de Informação (2018)” clique em “EXPLORAR” em seguida “BAIXAR”

3. Após o download do arquivo, aparecerá a planilha com os pedidos do ano de 2018:

4. Como podemos ver, cada linha da planilha representa uma fase da tramitação de um mesmo pedido, sendo que nas colunas “cd_pedido” temos o
número de protocolo, “dc_pedido” temos a descrição da solicitação registrada pelo solicitante, na coluna “dc_resposta” temos a descrição da
resposta do órgão ao pedido ou informações automáticas do sistema e na coluna “dt_resposta_atendimento” temos a data de tramitação
correspondente àquele status.

Aqui, vemos que o
protocolo 27547 foi
registrado pelo solicitante
no dia 01/01/2018, em
seguida foi atendido no dia
18/01/2018 e por fim
finalizado no dia
29/01/2018

STATUS DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
O e-SIC oferece diferentes situações para o pedido de acesso à informação, que variam conforme seu fluxo. A tabela a seguir explica todas as situações
indicadas pelo sistema.
SITUAÇÃO

DESCRIÇÃO

Em tramitação

Pedido registrado, tramitando em fluxo inicial, sem manifestação do órgão em questão.

Prazo prorrogado
Congelado

Pedido em tramitação no fluxo inicial, com o prazo inicial já prorrogado e a justificativa já registrada pelo órgão.
Situação em que o pedido foi encaminhado internamente, via sistema, para outro órgão, aguardando finalização do procedimento.
Nesta etapa, o pedido pode ser aceito ou recusado pelo órgão para o qual foi encaminhado.

Pedido indeferido
Atendido

Pedido indeferido pelo órgão, com a devida justificativa já registrada.
Pedido já respondido pelo órgão, porém ainda dentro do prazo de dez dias para requerente solicitar abertura da 1ª Instância
Recursal.
O protocolo do pedido de informação é reportado automaticamente, via sistema, para este status quando o munícipe se deu por
satisfeito com a resposta veiculada pela pasta e já tendo transcorrido o prazo legal para que o requerente proponha um recurso.

Finalizado
1ª instância em tramitação

Pedido em tramitação na 1ª instância recursal, aguardando resposta do órgão.

1ª instância deferido

1ª instância recursal já atendida pelo órgão.

1ª instância indeferido

1ª instância recursal indeferida pelo órgão, com a devida justificativa já registrada.

Recurso de Ofício

Ocorre quanto o pedido não foi atendido no fluxo inicial ou na 1ª instância recursal, sendo reportado automaticamente, por Recurso
de Ofício, à 2ª instância em tramitação.

2ª instância em tramitação

Pedido em tramitação na 2ª instância recursal, aguardando julgamento da CGM.

2ª instância encaminhada para o
órgão para complemento

Pedido em tramitação na 2ª instância recursal, em processo de julgamento da CGM, no qual foi solicitado ao órgão um
complemento de informações.

2ª instância respondida para CGM

Pedido em tramitação na 2ª instância recursal, em que o órgão respondeu complemento de informações solicitado pela CGM.

2ª instância encaminhada para o
órgão para resposta.

Pedido em tramitação na 2ª instância, em que CGM decidiu pelo deferimento do recurso, já encaminhado ao órgão para
providenciar resposta ao requerente.

2ª instância deferido

2ª instância recursal já atendida pelo órgão.

2ª instância indeferido
3ª instância em tramitação

2ª instância recursal indeferida pela CGM, com a devida justificativa já registrada.
Pedido em tramitação na 3ª instância recursal, aguardando julgamento da CMAI.

3ª instância deferido
3ª instância indeferido
Encaminhamento Deferido
Encaminhamento Indeferido

3ª instância recursal julgada como procedente pela CGM e já atendida pelo órgão.
3ª instância recursal julgada como improcedente pela CGM.
Após análise da CGM, o encaminhamento é deferido para o órgão solicitado
Após análise da CGM, o encaminhamento é indeferido para o órgão solicitado

