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Apresentação 

 

A Ouvidoria Geral do Município tem como missão o acolhimento e tratamento 

de demandas dos munícipes, seja pelo acolhimento de reclamações, elogios, sugestões e 

denúncias, como pelo recebimento e monitoramento dos pedidos de acesso à 

informação pública (e-SIC).  

O Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) viabiliza o registro dos pedidos para 

os órgãos da administração municipal. É possível registrar um pedido de informação de 

três formas: eletronicamente, presencialmente ou por carta, garantindo aos cidadãos e as 

cidadãs o acesso as informações públicas custodiadas pelo governo municipal.  

A Divisão de Transparência Passiva, que integra a Ouvidoria Geral do 

Município, conforme disposto no artigo 08, inciso IV do Decreto 59.496/20 

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59496-de-8-de-junho-de-2020 é 

responsável pelo gerenciamento do Sistema e-SIC e pelo monitoramento da tramitação 

dos pedidos de informação, com o devido suporte técnico aos pontos focais de cada 

órgão, com o objetivo de cumprir a legislação e oportunizar ao cidadão o recebimento 

das informações pedidas via sistema.  

O Relatório Semestral da Transparência Passiva demonstra a consolidação dos 

números de protocolos registrados via e-SIC no período de janeiro a junho de 2022, 

indicando o fluxo, a natureza pública ou pessoal, os temas mais solicitados e os dados 

estatísticos separados por órgãos. Em complemento indicamos as principais ações 

desenvolvidas pela divisão nos meses pertinentes ao período considerado. 

 

DADOS ESTATÍSTICOS 

Os dados apresentados neste relatório correspondem aos pedidos registrados no 

1º semestre de 2022 extraídos do banco de dados Access, disponibilizado pela 

PRODAM.  

Os responsáveis pela Divisão de Relatórios da Ouvidoria Geral do Município, 

realizam a extração de dados com os filtros desejados para subsidiar a elaboração dos 

relatórios mensais e semestrais considerando o número de protocolos registrados e o 

fluxo de atendimento conforme Decreto 53.623/12. 
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Os dados estatísticos produzidos pela Divisão de Transparência Passiva e 

Divisão de Relatórios da Ouvidoria Geral subsidiam a elaboração do Relatório Anual da 

LAI (artigo 51, inciso III do Decreto 53.623/12). A Controladoria Geral, por meio da 

Coordenadoria de Promoção de Integridade (COPI), consolida todas as informações das 

áreas envolvidas considerando os dados estatísticos produzidos pela Ouvidoria Geral.  

Para a confecção deste relatório foi feito o recorte temporal no período de 01 de 

Janeiro a 30 de Junho de 2022. 

Quantidade de Pedidos por Status 

O pedido de acesso à informação registrado no sistema e-SIC tramita por 

diversos status de tramitação dependendo das manifestações dos requerentes, 

considerando o atendimento inicial no prazo de 20 dias prorrogável por mais 10 dias, 

conforme estabelece o Decreto Municipal 53.623/12.  

Vale ressaltar que no município de São Paulo o protocolo e-SIC pode ser 

encaminhado via Sistema para avaliação de competência de outro órgão, considerando 

os procedimentos internos adotados pela Divisão de Transparência Passiva. 

E de acordo com a LAI é facultado ao cidadão no prazo de 10 dias, a 

possibilidade de interposição de até 03 recursos às respostas apresentadas em 

cumprimento ao Decreto Municipal 53.623/12.  

A seguir indicamos uma amostragem dos status de atendimento dos pedidos de 

informação definidos pela legislação com tramitação pelo Sistema e-SIC : 

Exemplos de Status dos Pedidos de Informação 

 Em tramitação são todos os pedidos registrados no referido período, desconsiderando 

eventuais mudanças devido aos encaminhamentos internos via sistema. 

 Os pedidos atendidos são os pedidos de acesso à informação respondidos na fase inicial 

de tramitação em seus exatos termos. 

 Os pedidos indeferidos são aqueles recusados pelo Chefe de Gabinete na fase inicial de 

tramitação com justificação da base legal ao munícipe. 

Os recursos de 1ª instância indeferidos são aqueles negados pela Autoridade Máxima e 

justificados com base legal pela Pasta ao munícipe. 

 2ª Instância em tramitação são os pedidos de informação que tiveram recurso de 2° 

instância registrados considerando que a competência de análise das manifestações dos 

órgãos demandados é da Ouvidoria Geral do Município. 

Os recursos de 3ª instância deferidos são recursos atendidos nos seus termos pela Comissão 



Municipal de Acesso à Informação (CMAI). 

Os recursos de 3ª instância indeferidos são aqueles negados pela Comissão Municipal de 

Acesso à informação (CMAI) e justificados ao munícipe. 

 

Importante salientar que, em virtude dos prazos de atendimento e prazos 

recursais, o número total de solicitações não coincidirá com o número total de 

decisões recursais.  

No primeiro semestre de 2022 entraram em tramitação 4.267 pedidos de acesso 

à informação.  

Neste período, 3.036 pedidos foram atendidos e 650 indeferidos. Em relação às 

instâncias recursais, 410 pedidos de informação tiveram recurso de 1ª instância 

registrado, tendo sido 253 deferidos e 58 indeferidos.  

Em sequência, 294 pedidos tiveram recurso de 2ª Instância registrado, com 102 

recursos deferidos e 164 indeferidos pela CGM, após análise e atendimento pela 

Ouvidoria Geral.  

Por fim, 49 pedidos tiveram recurso de 3ª Instância registrado, de modo que 27  

foram indeferidos e 03 deferidos no período.  

Situação 1º semestre/ 2022 

PEDIDOS REGISTRADOS 4.267 

DECISÕES INICIAIS 3.686 

ATENDIDOS 3.036 

Indeferidos 650 

1ª instância: solicitações 410 

1ª instância: decisões 311 

Deferidos 253 

Indeferidos 58 

2ª instância: solicitações 294 

2ª instância: decisões 266 

Deferidos 102 

Indeferidos 164 



3ª instância: solicitações 49 

3ª instância: decisões 30 

Deferidos 3 

Indeferidos 27 

Recurso de Ofício (RO) 219 

 

Observou-se que dos pedidos que tiveram 2ª instância recursal registrada, 219   

foram reportados automaticamente por Recurso de Ofício (RO), visto que não foram 

atendidos dentro do prazo inicial de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias ou não 

tiveram resposta ao recurso de 1ª Instância registrado. 

É importante destacar que nesse recorte de período, há pedidos que apesar de 

terem sido registrados no mês anterior tiveram seu atendimento inicial ou em instâncias 

recursais no mês seguinte de acordo com os prazos de atendimento estabelecidos no 

Decreto Municipal 53.623/12. 

Quantidade de Pedidos por órgão 

A seguir está planilha com a quantidade de pedidos divididos por órgão no 1º 

semestre de 2022: 

Órgão Quantidade de 
Pedidos 

SMS - Secretaria Municipal da Saúde 867 

SPTrans - São Paulo Transportes S/A 380 

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego 285 

SF - Secretaria Municipal da Fazenda 268 

SME - Secretaria Municipal de Educação 259 

SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 156 

Subprefeitura São Mateus 122 

SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras 120 

SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana 104 

SEGES - Secretaria Executiva de Gestão 86 

SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 83 

COHAB - Companhia Metropolitana de Habitação 83 



SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 82 

SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 73 

SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 70 

SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação 67 

SMC - Secretaria Municipal de Cultura 66 

CGM - Controladoria Geral do Município 58 

AMLURB - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 50 

SGM - Secretaria de Governo Municipal 45 

PGM - Procuradoria Geral do Município 42 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 41 

SMDHC - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 39 

Casa Civil 35 

SEME - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 34 

Subprefeitura Vila Mariana 31 

Subprefeitura Pinheiros 30 

SP OBRAS - São Paulo Obras 29 

Subprefeitura Lapa 27 

Subprefeitura São Miguel Paulista 26 

Subprefeitura Santana/Tucuruvi 25 

SMIT - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 25 

SMDET - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 24 

Subprefeitura Capela do Socorro 23 

SP Regula - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São 
Paulo 22 

Subprefeitura Santo Amaro 21 

Subprefeitura Penha 19 

Subprefeitura Sé 19 

Prodam-Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Munic.SP 19 

Subprefeitura Jabaquara 19 

Subprefeitura Vila Prudente 18 

Subprefeitura Butantã 18 

Subprefeitura Itaquera 18 



Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão 18 

SPTURIS - São Paulo Turismo S/A 17 

Subprefeitura Jaçanã/Tremembé 17 

Subprefeitura Pirituba/Jaraguá 15 

IPREM - Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 15 

Subprefeitura Sapopemba 15 

Subprefeitura Campo Limpo 15 

SFMSP - Serviço Funerário 15 

Subprefeitura Mooca 14 

Subprefeitura Ipiranga 14 

Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 13 

Subprefeitura Ermelino Matarazzo 13 

Subprefeitura Itaim Paulista 13 

SECOM - Secretaria Especial de Comunicação 12 

SMPED - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 12 

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 11 

Subprefeitura Cidade Tiradentes 11 

Subprefeitura Guaianases 10 

SERI – Secretaria Executiva de Relações Institucionais 9 

Subprefeitura Freguesia / Brasilândia 9 

Subprefeitura M’ Boi Mirim 9 

Subprefeitura Perus 9 

Subprefeitura Cidade Ademar 8 

Subprefeitura Parelheiros 8 

São Paulo Parcerias S/A 7 

HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal 7 

FPETC_ Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura 6 

SP URBANISMO - São Paulo Urbanismo 5 

SMJ - Secretaria Municipal de Justiça 5 

FTMSP - Fundação Theatro Municipal de São Paulo 3 

SMRI - Secretaria Municipal de Relações Internacionais 3 



SPSEC - Companhia Paulistana de Securitização 1 

Total de pedidos registrados – 1º semestre de 2022  4.267 

 

Quantidade de pedidos da Administração Direta e Indireta – 1º semestre 

2022 

Órgãos nº pedidos % 

Administração Direta 3.323 78% 

Secretarias 2685 63% 

Subprefeituras 638 15% 

Administração Indireta 944 22% 

 TOTAL 4.267 100% 

 

Classificação dos Pedidos 

Os pedidos de informação registrados no e-SIC são avaliados de acordo com a 

complexidade dos pedidos registrados, sendo comuns, complexos ou fora do escopo do 

e-SIC, o tema da solicitação e a natureza das informações solicitadas, consideradas 

como públicas ou de natureza pessoal/particular. 

No 1º semestre de 2022, 2.385 pedidos trataram de informações comuns, 

disponíveis nos portais institucionais sem a exigência de trabalho de análise para o 

pleno atendimento.  Em sequência, 990 dos protocolos foram relacionados como 

pedidos complexos, que demandaram maior análise e consolidação de dados e por fim, 

15%

22%

63%

Subprefeituras Indiretas Secretarias



892 das solicitações registradas no e-SIC foram classificados como fora do escopo do e-

SIC, ou seja, os pedidos versaram sobre solicitações de serviços, denúncias, 

reclamações, elogios, consulta a processos além dos pedidos fora de competência do 

Município de São Paulo. 

VCGE TOTAL % 

Comum 2385 56% 

Complexo 990 23% 

Fora de Escopo 892 21% 

TOTAL 4.267 100% 

 

 

 

Natureza das Informações 

Quanto à natureza das informações solicitadas, foram 3.396  pedidos de natureza 

pública, e 871 de natureza pessoal/particular. 

 

Natureza TOTAL  %  

Pública 3396 80% 

Pessoal 871 20% 

TOTAL  4.267 100% 
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Complexidade dos Pedidos 2º Semestre 2022

Comum Complexo Fora do Escopo



 

Temas e Subtemas 

Para conhecimento dos assuntos mais demandados via Sistema e-SIC a Divisão 

de Transparência Passiva avalia os pedidos registrados e classifica de forma temática, 

com temas e subtemas conforme tabela a seguir:  

Temas – Subtema Quantidade 

Administração 979 

Fora de Escopo 883 

Transportes 509 

Saúde 487 

Urbanismo 308 

Economia e Finanças 210 

Proteção Social 131 

Educação 118 

Habitação 84 

Comércio e Serviços 83 

Segurança e Ordem Pública 82 

Comunicações 69 

Planejamento e Gestão 67 

Infraestrutura e Fomento 62 

Cultura 55 

Meio Ambiente 49 

Esporte e Lazer 30 

20%

80%

Natureza das Solicitações 2º Semestre 2022

Pessoal Pública



Saneamento 27 

Trabalho 14 

Previdência Social 9 

Agropecuária, Pesca e Extrativismo 4 

Energia 2 

Relações Internacionais 2 

Pesquisa e Desenvolvimento 2 

Abastecimento 1 

TOTAL 4.267 

Encaminhamentos 1º Semestre de 2022 

No primeiro semestre de 2022 foram solicitados 643  encaminhamentos, sendo 

568 deferidos e 75 indeferidos. Observamos que houve uma redução de 10,45 % no 

número de transferências em relação ao 2º semestre de 2021 (718) confirmando o 

efetivo alinhamento da Divisão com os órgãos da administração para o melhor 

atendimento ao e-SIC.  

 

Encaminhamentos Quantidade % 

Deferido 568 88% 

Indeferido 75 12% 

TOTAL 643 100% 
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Principais Ações – Janeiro a Junho/2022  

Janeiro   

No decorrer do semestre foi dado continuidade as tarefas de rotina da Divisão, 

considerando as orientações aos pontos focais, atendimento dos pedidos de transferência 

“congelados”, monitoramento dos prazos de atendimento dos pedidos de informação, 

atualização de cadastro dos pontos focais e atualização da Planilha Qualitativa 2022.   

Considerando as atividades desenvolvidas pela da Divisão de Transparência 

Passiva com relação ao atendimento dos recursos de 2ª instância da Ouvidoria Geral e 

respostas dos pedidos registrados para a Controladoria Geral do Município, no mês de 

janeiro/2022 indicamos a seguir uma apresentação das principais ações que foram 

desenvolvidas neste período:  

 Acompanhamento do relatório mensal dezembro; 

 Acompanhamento do processo de transição da equipe da Divisão de 

Transparência Passiva; 

 Reunião com a Prodam – demandas de melhorias em andamento e questões de 

rotina de atendimento; 

 Levantamento de informações e subsídios para elaboração de minutas de 2ª 

instância; 

 Elaboração de regra de negócio para inserção de melhoria no sistema e-SIC 

relacionado a anonimização da base; 

 Cadastro de pedido e-SIC recebido via Carta; 

 Orientação à secretarias da Administração Direta, quanto ao atendimento de 

pedidos de acesso à informação; 

 Testes de homologação de execução para planejamento da Prodam (melhoria 

para implementação do calendário no sistema e -SIC e botão 3ª instância). 

 

  Fevereiro  

Considerando o desenvolvimento das atividades de rotina, no mês de 

fevereiro/2022 indicamos a seguir uma apresentação das principais ações 

desenvolvidas: 

 Integração da nova equipe da Divisão de Transparência Passiva com a Ouvidora 

Geral do Município; 



 Envio de processos para o cadastro dos pontos focais da Rede Info; 

 Suporte aos pontos focais de diversos órgãos quanto às decisões iniciais e 

recursos em 1ª Instância; 

 Execução de testes finais referente à homologação de melhorias e-SIC 

(implementação do calendário no sistema e -SIC e botão 3ª instância); 

 Reunião com equipe CMAI para alinhamento das implementações de melhorias; 

 Levantamento e início das atualizações dos Manuais e Orientações quanto ao 

registro e atendimento do sistema e-SIC; 

 Devolutiva dos testes/homologação para a Prodam, discussão de possíveis 

soluções e alinhamento de ações internas; 

 Participação da reunião sobre a proposta de implementação do selo de 

Integridade; 

 Preparação e conferência do cronograma de capacitações e treinamentos 2022; 

 Alinhamento das propostas para o evento LAI 10 anos; 

 Reunião com as equipes envolvidas para elaboração de relatório anual, edição 

especial, em comemoração aos 10 anos da LAI; 

 Reunião com a Divisão de Transparência Ativa e Dados Abertos, da 

Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI) – tema: anonimização dos 

pedidos respondidos (referência: ano 2021); 

 Início da anonimização da planilha Pedidos Respondidos (referência: ano 2021) 

a serem inseridos no Portal da Transparência; 

 Levantamentos das melhorias solicitadas à Prodam, desde 2014; 

 Encaminhamentos de pedidos para órgãos competentes (que detêm as 

informações ou arquivos); 

 Acompanhamento dos pedidos em 2ª instancia recursal encaminhados para os 

órgãos para resposta ou complemento; 

 Suporte nas respostas dos pedidos direcionados à Controladoria Geral do 

Município; 

 Preparação do material para capacitação de março. 

Março   

Considerando o desenvolvimento das atividades de rotina, no mês de 

março/2022 indicamos a seguir uma apresentação das principais ações desenvolvidas: 

 Reunião com a Divisão de Fomento ao Controle Social, da Coordenadoria de 

Promoção da Integridade (COPI), referente aos cadastros da Rede Info Aberta;  



 Reunião com nova equipe SP Regula, tema: atendimento aos pedidos de acesso 

à informação; 

 Curso de Capacitação, ofertado via CFCI; 

 Oficina de Capacitação, junto aos conselheiros SEHAB; 

 Suporte aos pontos focais de diversos órgãos quanto às decisões iniciais e 

recursos em 1ª Instância; 

 Acompanhamento do relatório mensal fevereiro; 

 Entrega final à Ouvidora Geral do Município quanto aos testes realizados para a 

homologação das melhorias e-SIC (implementação do calendário no sistema e -

SIC e botão 3ª instância); 

 Reunião com equipe CMAI para alinhamento das implementações de melhorias; 

 Alinhamento com a Divisão de Relatórios e Estatísticas sobre dados de 2021 a 

comporem o Relatório LAI; 

 Reunião com as equipes envolvidas para elaboração de relatório anual, edição 

especial, em comemoração aos 10 anos da LAI; 

 Acompanhamento das caixas extintas e da eventual criação de caixas novas 

relacionadas ao SPRegula; 

 Levantamento de informações e subsídios para elaboração de minutas de 2ª 

instância; 

 Orientações às secretarias da Administração Direta e Indireta, quanto aos 

atendimentos de pedidos de acesso à informação; 

 Consultas e encaminhamentos de pedidos para órgãos competentes (que detêm 

as informações ou arquivos); 

 Suporte nas respostas dos pedidos direcionados à Controladoria Geral do 

Município; 

 Acompanhamento dos pedidos em 2ª instancia recursal encaminhados para os 

órgãos para resposta ou complemento; 

 Continuação da tarefa de anonimização da planilha Pedidos Respondidos 

(referência: ano 2021) a serem inseridos no Portal da Transparência; 

 Classificação VCGE dos pedidos de fevereiro; 

 Elaboração de relatórios de monitoramentos internos e acompanhamento de 

prazos; 

 Acompanhamento e atualização dos pontos focais da Rede Info Aberta. 



Abril  

Considerando o desenvolvimento das atividades de rotina, no mês de abril/2022 

indicamos a seguir uma apresentação das principais ações desenvolvidas: 

 Acompanhamento da solicitação de implementação de Inteligência Artificial 

para anonimização direta na base e-SIC; 

 Atualização de informações junto ao portal institucional; 

 Reunião com equipe das Divisões envolvidas no relatório anual da LAI; 

 Curso de Capacitação, ofertado via CFCI; 

 Oficina de Capacitação, junto aos alunos do Curso de Gestão Pública da USP 

Leste; 

 Suporte aos pontos focais de diversos órgãos quanto às decisões iniciais e 

recursos em 1ª Instância; 

 Acompanhamento do relatório mensal março; 

 Elaboração de Circular aos pontos focais sobre as modalidades de atendimento; 

 Início da elaboração do relatório LAI (pedidos de informação pública); 

 Levantamento de informações e subsídios para elaboração de minutas de 2ª 

instância; 

 Orientações às secretarias da Administração Direta e Indireta, quanto aos 

atendimentos de pedidos de acesso à informação; 

 Registro de pedido de acesso à informação no sistema e-SIC, recebido via carta; 

 Acompanhamento junto à Prodam do funcionamento do sistema e-SIC; 

 Consultas e encaminhamentos de pedidos para órgãos competentes (que detêm 

as informações ou arquivos); 

 Suporte nas respostas dos pedidos direcionados à Controladoria Geral do 

Município; 

 Acompanhamento dos pedidos em 2ª instancia recursal encaminhados para os 

órgãos para resposta ou complemento; 

 Entrega da planilha anonimizada (pedido e resposta inicial – referência: ano 

2021) a serem inseridos no Portal da Transparência; 

 Classificação VCGE dos pedidos de março; 

 Elaboração de relatórios de monitoramentos internos e acompanhamento de 

prazos; 

 Acompanhamento e atualização dos pontos focais da Rede Info Aberta. 



Maio 

Considerando o desenvolvimento das atividades de rotina, no mês de maio/2022 

indicamos a seguir uma apresentação das principais ações desenvolvidas: 

 Reunião com SEME, referente ao atendimento à pessoa em situação de rua; 

 Entrega final do relatório anual da LAI, edição comemorativa aos 10 anos; 

 Reunião com a equipe envolvida no Painel de Monitoramento da CGM; 

 Elaboração de pesquisa para pontos focais; 

 Atualização de informações junto ao portal institucional; 

 Curso de Capacitação, ofertado via CFCI; 

 Acompanhamento parcial do ITP – Índice de Transparência Passiva; 

 Suporte aos pontos focais de diversos órgãos quanto às decisões iniciais e 

recursos em 1ª Instância; 

 Acompanhamento do relatório mensal abril; 

 Levantamento de informações e subsídios para elaboração de minutas de 2ª 

instância; 

 Elaboração de relatórios de monitoramentos internos e acompanhamento de 

prazos; 

 Orientações às secretarias da Administração Direta e Indireta, quanto aos 

atendimentos de pedidos de acesso à informação; 

 Acompanhamento junto à Prodam do funcionamento do sistema e-SIC; 

 Consultas e encaminhamentos de pedidos para órgãos competentes (que detêm 

as informações ou arquivos); 

 Suporte nas respostas dos pedidos direcionados à Controladoria Geral do 

Município; 

 Acompanhamento dos pedidos em 2ª instancia recursal encaminhados para os 

órgãos para resposta ou complemento; 

 Classificação VCGE dos pedidos de abril; 

 Acompanhamento e atualização dos pontos focais da Rede Info Aberta; 

 Reunião com o Gabinete da Ouvidoria Geral – tema: plano de adequação à 

LGPD; 

 Início do mapeamento dos dados para o plano de adequação. 

Junho  

Considerando o desenvolvimento das atividades de rotina, no mês de junho/2022 

indicamos a seguir uma apresentação das principais ações desenvolvidas: 



 Entrega do plano de adequação à LGPD, com os dados mapeados; 

 Início da aplicação da pesquisa com os Pontos Focais; 

 Elaboração do Boletim da LAI para os funcionários públicos da Prefeitura de 

São Paulo; 

 Curso de Capacitação, ofertado via CFCI; 

 Suporte aos pontos focais de diversos órgãos quanto às decisões iniciais e 

recursos em 1ª Instância; 

 Acompanhamento do relatório mensal maio; 

 Levantamento de informações e subsídios para elaboração de minutas de 2ª 

instância; 

 Orientações às secretarias da Administração Direta e Indireta, quanto aos 

atendimentos de pedidos de acesso à informação; 

 Elaboração de relatórios de monitoramentos internos e acompanhamento de 

prazos; 

 Atualização de dados na página institucional; 

 Acompanhamento junto à Prodam do funcionamento do sistema e-SIC; 

 Consultas e encaminhamentos de pedidos para órgãos competentes (que detêm 

as informações ou arquivos); 

 Suporte nas respostas dos pedidos direcionados à Controladoria Geral do 

Município; 

 Acompanhamento dos pedidos em 2ª instancia recursal encaminhados para os 

órgãos para resposta ou complemento; 

 Classificação VCGE dos pedidos de maio; 

 Elaboração de projeto de melhorias na Política de Privacidade no portal e-SIC; 

 Elaboração de Orientação Técnica nº 06 (link: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ouvidoria/transparencia_pass

iva/index.php?p=273977); 

 Análise dos indicadores do 1º semestre de 2022 e reunião balanço e melhorias 

nas atividades da DTP junto à equipe; 

 Sugestão de atualização dos formulários presenciais. 

 

Conclusão: 

Os Relatórios Mensais e Semestrais da Divisão de Transparência Passiva 2022 

tiveram como objetivo informar sobre as principais ações de desenvolvidas pela pasta 

validadas pela Ouvidoria Geral; que de acordo com o eixo da transparência 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ouvidoria/transparencia_passiva/index.php?p=273977
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ouvidoria/transparencia_passiva/index.php?p=273977


consolidaram o novo modelo de governança considerando os indicadores do e-SIC 

como insumos para a melhoria da prestação dos serviços públicos. 

Os planos de ação, as orientações, recomendações e diversas ações sugeridas 

pela Divisão aos órgãos da administração, complementam e contribuem para a melhoria 

contínua das respostas aos munícipes, considerando o e-SIC como norteadora 

ferramenta de gestão.  

O desempenho da Ouvidoria Geral no acolhimento das manifestações, dado o 

seu tratamento, acompanhamento e propositura de ações de melhoria, é fundamental 

para o fortalecimento da Ética e a Promoção da Integridade na Administração. E neste 

processo, a consolidação da política de transparência aliada a participação social através 

do e-SIC, serve de estratégia para a manutenção e aprimoramento da prestação de 

contas da administração.  

.  
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