
 

 

 
Versão 7.0 – Atualização Ago./2019 1 

       Manual de Operação do Sistema SIC.SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO 7.0 



 

 

 
Versão 7.0 – Atualização Ago./2019 2 

       Manual de Operação do Sistema SIC.SP 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Este manual visa auxiliar a equipe SIC, e todos que precisarem acessar o Sistema 

SIC.SP, a compreender e a utilizar os recursos dessa base de dados.  

O Sistema SIC.SP foi desenvolvido para dar cumprimento à lei de acesso à 

informação, que, dentre outras coisas, dispõe sobre a possibilidade de a sociedade 

demandar acesso à informação pública produzida pelo Estado. Desse modo, ao mesmo 

tempo em que o Sistema é um meio de comunicação com o Estado, também é uma forma 

de transmissão de  informação.  

Como a lei de acesso à informação e legislação correlata sofrem ajustes e os fluxos 

comunitativos e informativos entre Estado e sociedade vão aos poucos se aprimorando, o 

Sistema SIC.SP é frequentemente atualizado. A cada inovação do sistema também é 

atualizado este manual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei Federal n. 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), determina que os 

órgãos e entidades da administração pública devem criar Serviços de Informações ao 

Cidadão (SIC) para atender e orientar o público, receber e gerenciar os pedidos de 

informações, bem como disponibilizar ao cidadão as informações de seu interesse, sendo 

vedada a exigência da apresentação dos motivos ou razões do pedido. 

Em São Paulo a Lei foi regulamentada pelo Decreto n. 58.052/2012, que apresenta 

uma orientação segura para a organização dos SIC em todos os órgãos e entidades da 

administração paulista, ao qual caberá "buscar e fornecer" os documentos, dados e 

informações solicitados.  

Com o objetivo de integrar e gerenciar os pedidos de acesso à informação dirigidos 

ao Poder Executivo paulista foi criado o Sistema Integrado de Informações ao Cidadão 

(SIC.SP), uma ferramenta web a ser utilizada como padrão por todos os órgãos e entidades 

do poder público estadual nos seus respectivos SIC.   

Além do gerenciamento do Sistema SIC.SP, os trabalhos de: integração sistêmica 

desses serviços no âmbito da administração estadual; consolidação de dados; elaboração de 

estatísticas sobre a classificação/desclassificação de documentos sigilosos; atendimento das 

demandas de consulta; cadastro do perfil de usuário estão a cargo da Central de 

Atendimento ao Cidadão (CAC). 

O Arquivo Público do Estado preparou este Manual, destinado aos servidores dos 

órgãos e entidades, com o objetivo de orientar o uso do sistema SIC.SP para atendimento 

dos pedidos de acesso à informação. Dessa forma, o Arquivo Público do Estado, por meio da 

CAC deseja uma excelente leitura e se coloca à disposição para novos esclarecimentos sobre 

utilização do Sistema SIC.SP e orientação técnica do serviço SIC.  

 

2 OBJETIVOS 

 

O Sistema SIC.SP tem como objetivo efetivar o atendimento às demandas de 

informação feitas pela sociedade, permitindo aos órgãos/entidades: 

 Cadastrar o SIC da instituição, inclusive os setoriais; 

 Cadastrar a equipe SIC; 

 Protocolar os pedidos de informação dos requerentes advindos de e-mail, carta ou 

presencialmente; 

 Receber os pedidos de informação dos requerentes via web; 

 Gerenciar um ou mais SIC;

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/0d8cf8dcbd4ef45f83257a010046ef75?OpenDocument
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 Acessar e responder aos pedidos de informação cadastrados; 

 Encaminhar e reencaminhar pedidos de informação a outros SIC (mudança de 

rota); 

 Controlar os prazos para respostas; 

 Solicitar prorrogação de prazo para as respostas aos pedidos de informação; 

 Protocolar e responder aos recursos de 1ª a 3ª instância; 

 Consultar as demandas; 

 Gerar relatórios estatísticos. 

 

3 LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA 

 

URL de Acesso:  http://www.sic.sp.gov.br 

 

4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DE USO DO SISTEMA 

 

O acesso às funcionalidades do Sistema é feito a partir do botão <Acesso Restrito>, 

disponível na parte inferior e lateral direita na página principal (Figura 1). 

 

Figura 1 - Acesso às funcionalidades do Sistema SIC.SP 

 

Para ter acesso às funcionalidades do Sistema, a equipe SIC deverá estar: 
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 Previamente cadastrada; 

 Associada a um dos perfis do Sistema; 

 Associada a uma ou mais unidades de atendimento (SIC), instituída nos 

órgãos/entidades da administração estadual.  

 

5 ACESSO AO SISTEMA 

 

O acesso ao Sistema se dará por meio de autenticação de um login e senha. Após 

clicar no botão <Acesso restrito>, será aberta uma nova tela, conforme mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 - Acesso ao Sistema SIC.SP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Perfis de acesso ao Sistema 

 

Existem três tipos de perfis disponíveis para a equipe SIC: 

 Atendente: acessa apenas o formulário para cadastrar pedidos recebidos por 

carta, e-mail, telefone ou presencialmente. Esse perfil não acessa a Caixa de 

Entrada. 

 Analista I: tem a funcionalidade de atendente, além de acessar a Caixa de 

Entrada e cadastrar resposta. Esse perfil não aprova a resposta. 

 Analista: Tem as funcionalidades de atendente e analista I, além de aprovar e 

publicar a resposta. Todo responsável SIC e suplente possui perfil de analista. 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

Sempre que demandado, o SIC deverá efetuar cadastramento da solicitação de um 

requerente, mesma já estando logado no ambiente <Acesso restrito> com seu login e 

senha. 
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O responsável SIC pode solicitar à CAC a alteração do perfil de sua equipe a qualquer 

momento. 

 

5.2 Primeiro acesso ao Sistema 

 

O login no Sistema é o número do CPF do agente SIC. A senha é gerada 

automaticamente pelo Sistema e enviada ao e-mail cadastrado. No primeiro acesso, será  

solicitada alteração de senha, conforme mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Primeiro acesso ao Sistema SIC.SP 

 

5.3 Alterando dados cadastrais 

 

O próprio operador do sistema poderá alterar seus dados cadastrais por meio da 

opção <Alterar Meus Dados>, localizada no canto superior direito da tela (ver Figura 4). 
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Figura 4 - Alterando dados cadastrais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.4 Alterando a senha 

 

Para alterar novamente a senha, ainda na página Alterar meus dados, acesse o botão 

<Alterar minha senha>, conforme indicado na Figura 5.  

 

Figura 5 - Alterando a senha 

 

ATENÇÃO 

Ao cadastrar membros da equipe SIC no Sistema SIC.SP, é dever do responsável SIC 

informar à CAC, por e-mail, os seguintes dados: nome, CPF, e-mail e perfil, como 

também informar em qual estrutura o agente SIC deverá ser inserido. 

 

 



 

 

 
Versão 7.0 – Atualização Ago./2019 12 

       Manual de Operação do Sistema SIC.SP 

5.5 Recuperando a senha 

 

Caso esqueça a senha quando for acessar o Sistema, em <Acesso restrito>, clique na 

opção <Esqueci a senha>, indicada na Figura 6, e digite o número do CPF no campo 

<Login>. Uma nova senha será gerada automaticamente pelo Sistema e enviada ao e-mail 

cadastrado. 

 

Figura 6 – Recuperando a senha 

 
 

5.6 Recuperando o login 

   

É importante lembrar que o login é o número do CPF. 

 

 

Figura 7 - Recuperando o login 
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ATENÇÃO 

Nunca forneça sua senha a outro usuário.  

Lembramos que o Código Penal, em seu art. 325, trata da violação de sigilo funcional: 

 

Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, 

ou facilitar-lhe a revelação: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais 

grave. 

 

§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: 

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou 

qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações 

ou banco de dados da Administração Pública; 

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. 

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

 

Contate a CAC caso você não possua senha ou tenha fornecido sua senha a outro 

usuário, será necessário cadastrar novos funcionários ou bloquear os que não utilizam 

mais o SIC.SP. 

ATENÇÃO 

Se não visualizar algum dos itens acima, será porque o perfil em que está cadastrado 

não permite visualização de todos os botões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 MENU SUSPENSO - FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

 

O acesso às funcionalidades do sistema é feito a partir do Menu Suspenso, localizado 

na parte superior da tela (Figura 8).  

 

Figura 8 - Funcionalidades do Sistema SIC.SP (Menu suspenso) 
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6.1 Menu suspenso - Formulário  

 

Ao receber um pedido de informação por e-mail, telefone, carta ou presencialmente, 

a equipe SIC deverá cadastrar a solicitação clicando em Formulário, conforme mostra a 

Figura 9.  

 

Figura 9 - Acessando ao Formulário 

 

 

 

          

 

 

 

O cadastramento da solicitação foi dividido em três passos, conforme a Figura 10:  

 Seus dados 

 Sua solicitação 

 Seu protocolo 

 

Figura 10 - Cadastrando um pedido de informação 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Primeiro passo – Seus Dados 

 

No primeiro passo, devem ser inseridos os dados pessoais do solicitante (Figura 

11). Dentre esses, são dados obrigatórios: 

 Nome completo; 

 Identificação (CPF ou outro número de identificação); 

 Endereço (eletrônico ou correspondência física). 





Figura 11 - Inserindo dados pessoais 
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6.1.2 Segundo passo – Sua Solicitação 

 

No segundo passo, devem ser inseridos os dados da solicitação do requerente, o 

pedido de informação, a forma pela qual é registrada a demanda e como o requerente deseja 

receber a resposta, conforme mostra a Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Inserindo a solicitação de informação 
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No campo <Forma do recebimento da resposta> (Figura 13), selecione uma das 

quatro opções: Buscar/consultar pessoalmente, Consulta pelo sistema, Correspondência 

eletrônica e Por carta. Após escolha da opção desejada, o Sistema solicitará a confirmação 

das respectivas informações de endereçamento (Figuras 14 e 15) que já foram digitadas 

no item 6.1.1 (Primeiro passo - Seus Dados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Escolhendo a forma de recebimento da resposta 
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 Ao selecionar o recebimento da resposta por e-mail, o Sistema solicita a confirmação 

do e-mail (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Recebimento de resposta por e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao selecionar o recebimento da resposta por carta, o Sistema solicita a confirmação 

do endereço (Figura 15).  
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ATENÇÃO 

Todos os SIC da administração estadual paulista que receberem pedidos de acesso à 

informação devem registrá-los no Sistema SIC.SP, mesmo que estes não sejam 

destinados ao SIC do seu órgão ou entidade. Ao cadastrar uma solicitação para um 

outro SIC, toda a estrutura estará trabalhando em prol do cidadão e da garantia de seus 

direitos. 

 

 

Figura 15 – Recebimento de resposta por carta 

 

 

 

Anexando arquivos  

 

No segundo passo é possível também anexar arquivos como documentação 

complementar à solicitação. Para isso, acesse <Clique aqui>, conforme indicado na Figura 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Anexando arquivos 
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Em seguida, selecione o arquivo para ser anexado em <Escolher arquivo>, conforme 

indicado na Figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Procurando um arquivo 
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6.1.3 Terceiro Passo – Seu Protocolo 

  

No terceiro e último passo, será exibido o número do protocolo da solicitação com 

dados do pedido (Figura 18). O Sistema encaminhará automaticamente um e-mail 

contendo essas informações ao requerente, e outro e-mail ao SIC responsável pela 

demanda.  

Essa etapa poderá ser impressa por meio do botão <Imprimir>, conforme indicado 

na Figura 18.  
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Figura 18 - Registro de solicitação de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2 Menu suspenso - Consultas  

 

Para consultar as solicitações cadastradas no sistema, clique na opção <Consultas> 

no menu suspenso, conforme mostra a Figura 19. Essa funcionalidade é útil também para 

elaborar relatórios mais complexos e detalhados. 

 

 

Figura 19 - Menu suspenso - Consultas 

 

 

 

 

 

 

 

É possível selecionar apenas um item desejado, como o número de protocolo ou do 

CPF do cidadão (Figura 20). Caso sejam selecionados mais campos, o Sistema buscará as 

solicitações que atendem aos campos selecionados cumulativamente. 
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Figura 20 - Critérios de busca 

 

Para selecionar as solicitações que estão em andamento, acesse a área <Em 

Trâmite> e escolha a situação do trâmite (Figura 21).  

 

 
Figura 21 - Área Em trâmite 

 

O prazo em branco busca tanto as que estão no prazo quanto as que estão em 

atraso, conforme indicado na Figura 22. Após conferir os campos, clique no botão 

<Buscar>. 
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Figura 22 - Consultando solicitações no Sistema SIC.SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para trabalhar com as solicitações encerradas, acesse a área <Encerradas>, 

selecione o período, as características desejadas e clique no botão <Buscar>. 

Também é possível obter relatório de todos os registros cadastrados no sistema sem 

inserir nenhuma informação nos campos, basta clicar no botão <Buscar>. Aparecerá 

uma tela com relação de pedidos SIC, com opção para exportação para Excel (Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Apresentação de relatório 
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Ao clicar em <Exportar para Excel>, será aberta uma caixa com opções para filtrar 

os dados em maior nível de especificidade de informações referentes a pedido, recurso e 

cidadão, além da simplificação do pedido (Figura 24). 

 

 
Figura 24 - Opções de filtros para relatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedido – relatório completo que apresenta todas as informações de todos os 

campos preenchidos; 

 Recurso – relatório que apresenta apenas os dados de recursos; 

 Cidadão – relatório que apresenta apenas os dados pessoais do solicitante; 

 Pedido simplificado – relatório que apresenta dados da solicitação, exceto as 

perguntas e as respostas. 

 

Veja mais opções de relatórios no item 6.4 Menu Suspenso – Relatórios Estatísticos. 

 

6.3 Menu suspenso - Caixa de Entrada  

 

 
A Caixa de Entrada é o local onde são gerenciados os pedidos de acesso à 

informação, nela é possível visualizar as solicitações registradas no Sistema SIC.SP. 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Menu suspenso - Caixa de Entrada 
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ATENÇÃO 

É imprescindível que, independentemente do volume da demanda de solicitações 

feitas a um SIC, a caixa de entrada seja acessada diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os perfis que acessam mais de um SIC devem selecionar, primeiramente, uma opção 

no campo <Órgão>, como demonstra a Figura 26. 

 

Figura 26 - Selecionando um órgão ou uma entidade 

 

6.3.1 Status das solicitações 

 

Os status das solicitações aparecem na Caixa de Entrada conforme o fluxo de 

atendimento da solicitação do requerente. São status das solicitações: Recebida, Em análise, 

Pendende de aprovação, Respondida e pendente de envio, Resposta enviada ao cidadão, Em 

recurso. 

 

6.3.1.1 Solicitação recebida 

 

O status Recebida informa que há uma nova solicitação feita ao SIC, isso significa 

que a contagem do prazo para envio da resposta já foi iniciada (Figura 27). Se o novo 

protocolo for de competência do órgão/entidade que recebeu a solicitação, é necessário 

verificação imediata.  
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Figura 27 - Solicitação recebida 

 

Ao verificar que um pedido de informação não pertence ao SIC em que foi 

cadastrado, é possível redirecioná-lo a outro SIC (ver item 6.3.6.1.2 Análise de rota) ou à 

CAC. Ao analisar o novo protocolo, o redirecionamento deve ser feito rapidamente, 

pois o prazo de entrega da resposta não é alterado, situação que pode prejudicar o SIC 

responsável por realizar a busca e o fornecimento do documento, dado ou informação. 

 

 
6.3.1.2 Solicitação em análise 

 

Esse status significa que a solicitação já foi analisada e aceita, portanto é de 

competência do SIC respondê-la. Nessa fase, o SIC deve iniciar os trâmites internos para 

responder à solicitação do requerente (Figura 28). 

 

Figura 28 - Solicitação em análise 

 

6.2.1.3 Solicitação pendente de aprovação 

 

 
Ao inserir a resposta no protocolo correspondente, deve ser feita a aprovação dessa 

inclusão, sendo possível não finalizá-la imediatamente, pois é necessária a aprovação de um 

perfil de Analista. Este status pode ser utilizado para aguardar uma confirmação interna 

antes de enviar a resposta ao requerente. Um protocolo permanece neste status até que a 
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resposta seja aprovada (Figura 29). 

 

 

Figura 29 - Solicitação pendente de aprovação 

 

6.2.1.4 Solicitação respondida e pendente de envio 

 

 Esse status indica que a solicitação foi respondida, mas ainda não foi enviada ao 

cidadão. Após a aprovação da resposta, deverá ser publicada a solicitação, ou seja, deve ser 

enviado e-mail ou carta. 

 

Figura 30 - Solicitação recebida e pendente de envio 

  

6.3.1.5 Solicitação de resposta enviada ao cidadão 

  

 Após a aprovação e o envio da resposta, o Sistema adotará o status Resposta 

enviada ao cidadão até encerrar o prazo para interposição de recurso (Figura 31). 
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Figura 31 - Resposta enviada ao cidadão 

 

6.3.1.6 Solicitação em recursos (1ª a 3ª instância) 

 

Nesse status o Sistema indica que o requerente realizou uma interposição de recurso 

contra o SIC responsável pela demanda (Figura 32).  

 

 

Figura 32 - Caixa de entrada - Em recurso (1ª e 3ª instância) 

 
 

6.3.2 Alertas de vencimento dos prazos  

 

O Sistema efetua automaticamente o cálculo do prazo de resposta da solicitação. 

Esse cálculo encontra-se na coluna Urgência. Quando o prazo estiver próximo do vencimento 

(restar apenas 5 dias), o Sistema emitirá um alerta destacando em amarelo a linha do 

protocolo, conforme Figura 33. 
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Figura 33 - Alerta de prazo a vencer 

Quando o prazo de urgência estiver vencido, o Sistema fará um alerta destacando em 

vermelho a linha da solicitação (Figura 34). 

 

Figura 34 - Alerta de prazo vencido 

 

6.3.3 Ícones da Caixa de Entrada 

 

O ícone , ao lado direito no final da linha, correspondente a cada registro e 

permite a impressão dos dados da solicitação (Figura 35). 

 

 

Figura 35 - Ícones de Impressão e de Redirecionamento da Caixa de Entrada 

 

O ícone  na cor azul na coluna Protocolo, simboliza que a demanda foi redirecionada 

para o SIC (Figura 35).  
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O caractere “*”, na coluna Urgência, indica que foi solicitada prorrogação de prazo. 

 

 
Figura 36 - Ícone que indica análise por 2ª ou 3ª instância 

 

O ícone  na cor verde   (Figura 36), na coluna Protocolo, indica que a demanda 

foi analisada pelas instâncias superiores (2ª - OGE ou 3ª - CEAI) e foi cadastrada uma 

decisão (Figura 37). Em posse da decisão, o SIC deverá cumpri-la e dar continuidade ao 

trâmite do recurso até a publicação final e envio ao requerente. 

 
 

Figura 37 - Cadastro da decisão 

 

6.3.4 Contagem dos prazos de solicitações e de recursos 

 

O SIC do órgão/entidade responsável pelas solicitações dos requerentes deverá 

conceder acesso imediato às informações disponíveis. Na impossibilidade de concessão do 

acesso imediato, o prazo para fornecimento da resposta é de até 20 dias, podendo ser 

prorrogado por mais 10 dias, caso haja justificativa. 

A contagem do prazo inicia-se no dia útil após ser dada, oficialmente, ciência da 

solicitação. Se for dada ciência antes das 19h, é o prazo é contado a partir desse mesmo 

dia; caso ocorra após 19h, o dia seguinte será considerado como primeiro dia útil. A partir 

do início da contagem, todos os dias subsequentes são considerados, 
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ATENÇÃO 

Apenas seguirão as regras referentes ao disposto na lei que regula o processo 

administrativo, os pedidos de informação registrados a partir da data de 

implementação dessa nova funcionalidade, em 17 de janeiro de 2017. Essas 

regras não são aplicadas de forma retroativa.  

 

 

independentemente se houver dias úteis ou não. Também será incluso o dia do 

vencimento, conforme Lei estadual n. 10.177/1998, art. 92.  

 

 

Contagem de prazos: aplicação da Lei estadual n. 10.177/1998  

 

a) Pedidos 

 

 Regra n.1 - A solicitação cadastrada só começa a contar o prazo se realizada em 

dia de expediente, é excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. 

 Regra n.2 - Caso a solicitação seja cadastrada após as 19h (término do 

expediente), será considerado como se tivesse sido realizada no dia útil seguinte, e a 

contagem só terá início a partir do primeiro dia útil posterior (aplicação da regra 

n. 1).  

 Regra n.3 - Caso a solicitação seja cadastrada em sábado, domingo, feriado ou 

em dia de expediente suspenso, o prazo começa a contar no 1º dia de expediente 

subsequente (aplicação da regra n. 1). 

 

Figura 38 - Contagem de prazo no e-SIC 

 

Registro no e-SIC Cientificação oficial 

Em dia útil, antes das 19hs. Mesmo dia do registro no e-SIC. 

Em dia útil, a partir das 19hs. Próximo dia útil. 

Em dia não útil, a qualquer hora. Próximo dia útil. 

 

 

b) Prorrogação  
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ATENÇÃO 

Conforme o Decreto 58.052/2012, art. 15, o SIC deverá conceder acesso imediato 

às informações disponíveis sem a necessidade de esperar o prazo de 20 dias.   

No caso da 1ª regra, a solicitação já poderá ser respondida mesmo que o prazo de 

20 dias no campo Urgência não tenha iniciado (esteja em branco). Feito isso, o 

tempo médio de resposta do órgão e consequentemente do Estado de uma forma 

geral diminuirá, pois considerará o tempo de resposta zero para esta solicitação 

respondida.  

 

 

Caso haja prorrogação do prazo do pedido de informação por mais 10 dias, a 

contagem é contínua até o 30º dia. 

 

c) Encerramento  

 

Caso o prazo de atendimento do pedido se encerre em sábado, domingo, feriado 

ou em dia de expediente suspenso, o prazo será prorrogado e encerrado 

automaticamente no 1º dia de expediente subsequente. 

 

d) Recurso de 1ª instância 

 

O prazo para o requerente interpor o recurso é de 30 dias, contado a partir da data 

de início calculada. O tempo para enviar ao requerente a resposta do recurso de 1ª 

instância é de até 5 dias corridos, aplicando as mesmas regras do pedido. 

 

e) Recurso de 2ª instância 

 

O prazo para entrar com recurso é de 10 (dez) dias, a contar da data que foi 

fornecida a resposta da decisão da 1ª instância ao requerente (via e-mail ou Sistema). No 

caso de a resposta ser dada por via postal, a data de início começa no momento em que o 

requerente receber a carta. 

O tempo para resposta ao recurso de 2ª instância é de até 5 dias corridos, 

aplicando as mesmas regras do pedido, podendo, excepcionalmente em casos que exijam 

solicitar esclarecimentos adicionais aos órgãos/entidades, aumentar o prazo para 30 dias 

(Lei estadual n. 10.177/1998, art. 47, VII). 

 

f) Recurso de 3ª instância 
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RESUMO 

Resposta à solicitação (SIC): 20 dias, prorrogáveis por mais 10 mediante 

justificativa. 

Recurso do cidadão em 1ª instância (superior imediato): 10 dias, a contar de 

sua ciência. 

Apreciação de recurso em 1ª instância: 5 dias. 

Recurso do cidadão em 2ª instância (OGE): 10 dias, a contar da ciência. 

Apreciação de recurso em 2ª instância: 5 dias ou, em caso de diligência, 30 dias. 

Recurso do cidadão em 3ª instância (CEAI): 10 dias, a contar da ciência. 

Apreciação de recurso em 3ª instância: até aproximadamente 270 dias (3 sessões 

ordinárias com intervalo de aproximadamente 90 dias entre cada uma). 

 

 

 

O prazo para entrar com recurso é de 10 (dez) dias, a contar da data que foi 

fornecida a resposta da decisão da 2ª instância ao requerente (via e-mail ou Sistema). No 

caso de a resposta ser dada por via postal, a data de início começa no momento em que o 

requerente receber a carta. 

No que se refere ao tempo para resposta ao recurso de 3ª instância, são previstas 

até três reuniões ordinárias, com intervalo de aproximadamente 90 dias entre cada 

uma (Decreto estadual n. 60.144/2014).  

 

 

 

6.3.5 Ficha de acompanhamento  

 

Para visualizar a Ficha de Acompanhamento com todos os dados da solicitação, na 

Caixa de Entrada, clique no número do protocolo ou na data da solicitação ou em urgência 

do registro desejado. Quando o mouse for posicionado sobre um desses itens, ele ficará 

destacado em azul. 
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Figura 39 - Ficha de Acompanhamento 

    

Todas as ações efetuadas na Solicitação são armazenadas na Ficha de 

Acompanhamento. Ao clicar no botão <Próximo> é possível efetuar: 

 

 Correção da rota (encaminhar para outro SIC); 

 Síntese da solicitação; 

 Classificação da solicitação, Classificação e Cadastramento da resposta e Anexar 

um arquivo; 

 Aprovação ou Reprovação da resposta;  

 Publicação (envio para o requerente); 

 Visualização do Histórico; 

 Prorrogação do prazo, conforme os itens do menu lateral esquerdo; 

 Impressão do expediente; 

 Recurso. 

 

Para a conclusão de uma solicitação de informação, as etapas devem ser executadas 

na sequência especificada no Menu lateral à esquerda, conforme indicado na Figura 40. 
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Figura 40 - Conclusão de solicitação de informação 

 

O símbolo ao lado direito do item do menu lateral representa o estado da etapa da 

demanda/solicitação do requerente (Figura 40).  

 

 - etapa atual 

 - não executada 

     - concluída 

 

 

6.3.6 Menu lateral - Fluxo do pedido de informação 

 

O Sistema SIC.SP registra todas as ações de cada uma das demandas/solicitações 

geradas pelo requerente. As etapas são apresentadas no menu lateral da Ficha de 

Acompanhamento e são iniciadas em Recebida e finalizadas em Recurso. 

 

 

 

6.3.6.1 Menu lateral - Recebida 

 
 

6.3.6.1.1 Dados da solicitação  

 

Por meio de Dados da solicitação é possível visualizar os dados do pedido de 

informação (Figura 41). Também são fornecidos os dados do requerente, caso seja 

necessário entrar em contato com ele para eventuais esclarecimentos. Ao clicar no botão 



 

 

 
Versão 7.0 – Atualização Ago./2019 36 

       Manual de Operação do Sistema SIC.SP 

<Próximo>, será concluída esta etapa. 

 

Figura 41 - Conclusão da ficha de acompanhamento 

 

 

6.3.6.1.2 Análise da rota  

 

 
Essa etapa permite, caso necessário, o redirecionamento da demanda para o SIC do 

órgão/entidade competente ou para a CAC (Figura 42).  

 



 

 

 
Versão 7.0 – Atualização Ago./2019 37 

       Manual de Operação do Sistema SIC.SP 

Figura 42 – Escolha do órgão competente 

 

Em Solicitação - Pertence ao Órgão (Figura 42), ao selecionar <Sim> e o botão 

<Salvar>, será concluída esta etapa. Selecionando a opção <Não>, será aberto um box com 

a opção Redirecionar para, conforme demonstrado na Figura 43. 

 

Figura 43 – Redirecionando a Solicitação 
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ATENÇÃO 
 

Caso o SIC identifique que o detentor da informação não é integrante do Poder Executivo 

estadual, deverá aceitar a solicitação como se pertencesse ao órgão e, na resposta, 

informar qual poder competente (Judiciário ou Legislativo) e a qual esfera pertence 

(federal ou municipal), inclusive informando o link do SIC competente, visando facilitar a 

busca do requerente (ver Apêndice). Mesmo que o órgão não possua a informação 

solicitada, deve saber indicar ao requerente o órgão competente para atender sua 

demanda. O pedido somente deverá ser redirecionado à CAC quando não se souber a que 

órgão/entidade pertence. 

 

6.3.6.1.3 Redirecionando a solicitação  

 

Ao selecionar a opção <Não>, será aberto o box Redirecionar para. Nesta etapa, 

deve ser escolhido o SIC de destino (se souber qual é o órgão ou entidade competente por 

responder ao pedido de informação) e deve ser inserida a justificativa para 

redirecionamento,  de preferência com embasamento legal ou a indicação de onde a 

informação foi obtida.  

Para finalizar clique no botão Redirecionar solicitação, o redirecionamento é finalizado 

e passa a fazer parte da Caixa de Entrada do SIC selecionado anteriomente. 

 

Figura 44 – Modelo de justificativa de redirecionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando for redirecionado um pedido de informação para outro SIC, o requerente 

receberá um e-mail que o informará sobre o redirecionamento (Figura 44). O SIC para o 

qual o pedido de informação foi redirecionado também receberá um e-mail de alerta para 

acessar sua caixa de entrada. 

 

 

 

 

 

Justificativa  

Cabe ao SIC [XXXX] realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados 

e informações sob custódia do respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao requerente 

orientação sobre o local onde encontrá-los. 
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6.3.6.2 Menu lateral - Análise 

 

Nessa parte é apresentada uma síntese da solicitação, que resume os dados da 

demanda do requerente. Deve ser transcrito o pedido de informação do requerente de forma 

mais objetiva possível e deve ser excluída toda informação de caráter pessoal.  

Muitas vezes, em vez de elaborar uma pergunta, o requerente transcreve trecho de 

documentos pessoais ou conta uma história pessoal, inserindo número de documentos e 

informações pessoais, algumas delas desnecessárias para a busca e fornecimento da 

resposta. Essas informações devem ser retiradas, e a solicitação, depois de resumida, deve 

ser inserida no campo <Síntese da Pergunta>, conforme indicado na Figura 45.  

 

Figura 45 - Síntese da pergunta 

 

Os números de documentos, os nomes de pessoas e os endereços devem ser 

substituídos por XXXX, conforme indicado na Figura 45. Em seguida, clique no botão 

<Salvar> para avançar. 

Ao término desta etapa, o SIC estará em posse de um pedido de informação que 

deve tramitar em seu órgão ou entidade na busca pela resposta. O sistema apresentará a 

tela abaixo (Figura 46).  
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Figura 46 - Conclusão do cadastramento 

 

Após a resposta, acesse a caixa de entrada, onde estará o protocolo e, 

posteriormente, clique no status Em Análise, para iniciar o procedimento de cadastramento 

da resposta. Selecione o botão <Voltar> e o sistema retornará à Caixa de Entrada.  

O mesmo procedimento deve ser feito para cada novo pedido de informação 

registrado pelo número de protocolo. 

 

6.3.6.3 Menu lateral – Resposta 

 

 

6.3.6.3.1 Cadastramento  

 
 

Nessa etapa, o SIC já tem acesso à resposta formulada pelo setor/unidade 

responsável e dará continuidade ao atendimento. 
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Figura 47 – Cadastramento 

 

 

6.3.6.3.1.1 Selecionando a natureza da solicitação 

 

Nessa etapa deve ser selecionada uma das alternativas disponíveis para classificar a 

Natureza da Solicitação (Figura 48), dentre elas: Impertinente – ausência de competência; 

Impertinente – manifestação de livre expressão; Reclamação ou sugestão; Impertinente – 

pedido incompreensível; Pessoal; Pública; Sigilosa.  

 

Figura 48 - Seleção da natureza da solicitação 

6.3.6.3.1.1.1 Impertinente – ausência de competência 
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ATENÇÃO 
 

Mesmo que seja uma solicitação de serviço do próprio órgão, o SIC deverá informar o canal, 

site, telefone e local corretos. 

 

 

Prezado(a) sr.(a), 

 

A informação solicitada diz respeito a um serviço prestado pela Prefeitura de São Paulo. 

Assim, para solicitar a informação desejada, sugerimos que acesse ao Portal de 

Transparência da Prefeitura de São Paulo: [inserir link para o portal da 

transparência da Prefeitura]. 

Esse SIC atende às solicitações de informações referentes aos serviços prestados pelo 

governo do Estado de São Paulo Decreto Estadual n. 58.052, de 16/05/2012, que 

regulamenta a Lei Federal n. 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Lamentamos não poder encaminhar sua solicitação ao serviço que poderá prestar o 

atendimento necessário, pois em razão da autonomia entre os governos municipal, estadual 

e federal, não temos acesso aos serviços de outras esferas administrativas.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Se houver ausência de competência, o pedido será arquivado, pois o Poder Executivo 

do estado de São Paulo não é responsável pelos documentos, dados e informações 

solicitados de outros poderes e de outras esferas governamentais. Porém, ainda assim o 

SIC deverá responder ao requerente, conforme orientado no exemplo abaixo 

(Figura 49). 

 

Figura 49 - Exemplo de solicitação a ser encaminhada a outro poder ou outra esfera 

 

 

 

 

6.3.6.3.1.1.2 Impertinente – manifestação de livre expressão, reclamação ou 

sugestão 

 

Se a solicitação configurar uma manifestação de livre expressão, uma reclamação ou 

uma sugestão, a demanda será arquivada por não se tratar de um pedido de informação 

definido nos termos da LAI. Porém, ainda assim o SIC deverá responder ao 

requerente, informando os canais de Ouvidoria, Fale Conosco ou outras áreas 

responsáveis por atender a essas demandas. 
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Prezado(a) Sr.(a), 

 
Manifestações (reclamação, denúncia, sugestão ou elogio) devem ser dirigidas à Ouvidoria 

ou Fale Conosco do órgão em questão.  

Esse SIC atende às solicitações referentes a documentos, dados e informações produzidas 

pelos órgãos e entidades do governo do estado de São Paulo (poder executivo) ou 

custodiadas por ele. São exemplos dessas informações: política, organização e serviços 

dos órgãos e entidades do governo, administração do patrimônio público, 

utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos, programas de 

governo, dentre outros. 

Esse procedimento é fundamentado pelo Decreto Estadual n. 58.052, de 16/05/2012, que 

regulamenta a Lei Federal n. 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Atenciosamente, 

 

Figura 50 - Exemplo de solicitação a ser encaminhada à Ouvidoria 

 

 

 

6.3.6.3.1.1.3  Impertinente – pedido incompreensível 

 

Os pedidos incompreensíveis ocorrem quando não é possível compreender a 

demanda do requerente a partir dos dados forncecidos por ele. Porém, é recomendado 

que o SIC entre em contato com ele (por telefone ou e-mail) para tentar 

compreender sua necessidade.  

Na resposta registrada no SIC.SP, indique que houve um contato por e-mail ou 

telefone que esclareceu a solicitação, relate o que foi acordado com o cidadão ou anexe o e-

mail trocado. O importante é prestar um auxílio ao requerente. Na impossibilidade de 

contato com o requerente para esclarecimento da demanda, o pedido será arquivado, em 

razão da impossibilidade de compreensão da solicitação. 
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Prezado(a) Sr.(a), 

Em sua demanda faltam informações essenciais para identificação de sua necessidade. 

Solicitamos que faça nova solicitação informando qual o problema enfrentado e a que 

instituição se refere.  

Esse SIC atende às solicitações de informações referentes aos serviços prestados pelo 

governo do Estado de São Paulo (Decreto Estadual n. 58.052, de 16/05/2012), que 

regulamenta a Lei Federal n. 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Atenciosamente, 

 

 

Figura 51 - Exemplo de resposta sobre pedido incompreensível 

 

6.3.6.3.1.1.4 Pessoal 

 

É considerado Pessoal o pedido de acesso à informação que solicitar dados pessoais 

de terceiros que possam expor intimidade, vida privada, honra, imagem, dentre outros. 

Assim, são considerados dados pessoais informações/documentos com características 

relacionadas a: 

 

 Identificação pessoal (nome, idade, Idade, número de telefone, e-mail pessoal, 

etnia etc.). Ex.: RG, CPF, Título de eleitor, Reservista, Carteira de habilitação, 

Passaporte etc. 

 Identificação de domicílio (número de telefone, endereço etc.). Ex.: contas de 

consumo (água, luz, telefone etc.). 

 Identificação de trajetória acadêmica e profissional (curso, instituição de 

ensino, instituição profissional etc.). Ex: currículo, diplomas, certificados etc. 

 Identificação de situação financeira e patrimonial (dados bancários, relação 

de bens etc.). Ex.: cartão de banco, fatura de cartão de crédito, declaração de 

imposto de renda, inventário, contratos etc. 

 Identificação de características físicas (dados biométricos, DNA, tipo 

sanguíneo, impressões digitais etc.). Ex.: investigação de paternidade, carteira de 

saúde etc. 

 Informações sobre dependentes (pagamento de pensões etc.). Ex.: holerite, 

ação judicial etc. 

 Estado de saúde da pessoa e de seus familiares. Ex.: prontuário médico, 

carteira de saúde etc. 
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Prezado(a) Sr.(a), 

 

A informação solicitada diz respeito à vida privada de terceiros. Por se tratar de informação 

pessoal, é necessário que o requerente seja a pessoa contemplada no documento ou 

seu representante legal, mediante procuração com firma reconhecida, com 

identificação do interessado.   

Para solicitar a informação desejada, é necessário que o requerente dirija-se, munido de 

documento de identidade com foto ou procuração, ao:  

 
[endereço do local para solicitação da informação] 

 
Esse SIC atende às solicitações de informações referentes aos serviços prestados pelo 

governo do Estado de São Paulo (Decreto Estadual n. 58.052, de 16/05/2012), que 

regulamenta a Lei Federal n. 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Atenciosamente, 

Embora tenham restrição, os dados pessoais podem ser acessados por pessoas 

específicas: 

 A pessoa a quem se referirem os dados pessoais; 

 Agentes públicos autorizados; 

 Terceiros, diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a quem 

se referirem os dados pessoais. 

Em qualquer um desses casos, os dados pessoais somente poderão ser 

fornecidos presencialmente, mediante identificação do interessado (Decreto 

58.052/2012, art. 35). 

 

Figura 52 - Exemplo de resposta sobre informação pessoal 

 

6.3.6.3.1.1.5 Pública 

 

É considerada Pública a informação sem restrição de acesso (informação pessoal ou 

sigilosa) e que dispõem de conteúdo de interesse público, produzidos pelo Estado ou 

acumulados por ele ou decorrentes de vínculos entre o Estado e as entidades privadas. 

Dentre essas informações destacam-se: 

 Atividades exercidas pelo Estado (relativas a política, organização e serviços); 

 Administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, 

contratos administrativos; 

 Implementação, acompanhamento e resultados dos programas; 
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 Resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de conta realizadas 

pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 

exercícios anteriores. 

Um dos casos mais frequentes de pedido de acesso se refere a dados gerenciais do 

setor (número de atendimento/mês ou ano; despesa/mês ou ano; receita/mês ou ano etc.). 

 

Figura 53 - Exemplo de pedido de informação pública 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6.3.1.1.6 Sigilosa 

 

É considerada Sigilosa a informação com restrição de acesso já prevista em legislação 

específica (segredo de justiça, sigilo fiscal, sigilo professional etc.), e também a informação 

“submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua 

imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado”  (Decreto n. 58.052/2012, 

art. 3º, XV). No primeiro caso trata-se de sigilo legal; no segundo, informação 

classificada. 

Não é o SIC que determina se a informação é sigilosa ou não. A classificação 

de informação sigilosa deve ser feita pelo classificador designado pelo secretário ou 

procurador respectivo. Na ausência de um classificador poderão ser consultados a CADA ou 

o setor jurídico do órgão/entidade. 

A classificação é feita por meio do Termo de Classificação de Informação (TCI), 

do qual constará: 

I - grau de sigilo; 

II - categoria na qual se enquadra a informação; 

III - indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; 

IV - razões da classificação; 

V - indicação do prazo de sigilo; 

VI - data da classificação; 

VII - identificação da autoridade que classificou a informação. 

§ 1º - As informações previstas no inciso IV deverão ser mantidas no 

mesmo grau de sigilo que a informação classificada. 

§ 2º - A classificação no grau de ultrassecreto constitui ato privativo de 

Solicito, por favor:  

1) planilha com o número de beneficiados pelo Programa Renda Cidadã, desde o 

ano de sua implementação até a data mais atual possível (março deste ano). 
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ATENÇÃO 
 

Os TCI devem ser elaborados somente nos casos em que a informação solicitada 

for sigilosa e não haja nenhuma legislação que a proteja (sigilo legal). 

 

 

Secretário de Estado e do Procurador Geral do Estado. (Decreto Estadual n. 

61.836/2016, art.3º, grifos nossos). 

 

 

 

 

 

 

6.3.6.3.1.2 Definindo status de atendimento  

 

O status de atendimento da solicitação pode ser classificado como: Atendida; 

Atendida parcialmente; Negada. 

 

Figura 54 - Definindo status do atendimento 

 

6.3.6.3.1.2.1 Atendida 

 

A solicitação atendida pode ser subclassificada em três categorias: 

 

 Natureza da Solicitação – pública: quando o requerente recebe a informação, 

dado ou documento ou é direcionado ao serviço adequado para obter a informação 

desejada (ver item 6.3.6.3.1.1.5); 

 Natureza da Solicitação – impertinente: neste caso, o requerente demandou 

por uma informação de outros poderes ou de outras esferas governamentais (ver 

itens de 6.3.6.3.1.1.1 a 6.3.6.3.1.1.3). Porém, ainda assim o SIC deverá 

responder ao requerente, conforme orientado na Figura 49. 
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ATENÇÃO 

A negativa para a informação pessoal somente poderá ser utilizada quando a 

pessoa contemplada na solicitação não tratar-se do solicitante do pedido de 

informação (ver Figura 52). 

 

 

 

 Natureza da Solicitação – pessoal: quando a informação tratar-se do próprio 

requerente (ver exceções no item 6.3.6.3.1.1.4). 

 

6.3.6.3.1.2.2 Atendida parcialmente 

 

A solicitação é considerada atendida parcialmente quando:  

 

 A solicitação demanda informações não produzidas ou não custodiadas pelo 

órgão/entidade, mas o SIC responde com indicação de onde o solicitante 

poderá solicitar ou encontrar a resposta desejada. Este é o caso, por exemplo, 

de pedidos que deveriam ser destinados a outra esfera de governo (ver Figura 49). 

 A resposta dada não é integral, ou seja, apenas alguns tópicos foram 

localizados e serão respondidos. Neste caso é fundamental justificar ao requerente 

o motivo da não integralidade da resposta à sua solicitação; 

 Pode ser concedido acesso apenas a partes não classificadas como sigilosas, 

nos termos do Decreto n. 58.052/2012, art. 10, §2º. Neste caso também é 

fundamental explicar ao requerente o motivo do acesso parcial à informação 

solicitada. 

 

6.3.6.3.1.2.3 Negada 

 

 A solicitação é negada somente quando é totalmente classificada como Natureza da 

Solicitação – pessoal (ver item 6.3.6.3.1.1.4) ou Natureza da Solicitação – sigilosa (ver item 

6.3.6.3.1.1.6).  

Nesse caso, o TCI deverá ser anexado à resposta de negativa de acesso à 

informação; contudo, as razões da classificação deverão ser mantidas no mesmo 

grau de sigilo que a informação classificada (Decreto n. 61.836/2016, art. 3º, §1º).  

 

6.3.6.3.1.3 Cadastrando a resposta e formatando o texto 

 

Para inserir uma resposta, o sistema apresenta uma série de opções de formatação, 

função que possibilita ressaltar informações relevantes.  

É obrigatório inserir na resposta o nome do responsável por sua produção, podendo 
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este ser um agente SIC ou funcionário da área técnica que a produziu. Caso o requerente 

interponha um recurso, é o superior hierárquico do responsável que exarou a decisão 

que deve respondê-lo.  

 

Figura 55 - Cadastramento da resposta 

  

 

6.3.6.3.1.4 Anexando arquivos  

 

O Sistema permite anexar no máximo cinco arquivos avulsos para o 

complemento da resposta ao pedido de informação. Caso seja necessário inserção de mais 

arquivos, é recomendado unir todos os documentos e compactá-los em programas como 

WinZip, WinRar, dentre outros programas gratuitos disponíveis. Consulte o setor de 

informática de seu órgão ou entidade para solicitar a instalação desses programas.  

É importante ressaltar que os documentos anexados devem ser encaminhados em 

formato aberto ou em PDF.A (que permite a seleção do texto para copiá-lo em outro formato 

de documento). 

A Figura 56 indica exatamente o local para anexar arquivos. 
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Figura 56 - Anexando arquivos 

  

6.3.6.3.1.5 Visualizando a resposta  

 

É possível formatar o texto e verificar como está a apresentação da resposta, e como 

o requerente irá recebê-la. Para isso, clique no botão <Salvar> e depois no botão 

<Visualizar Resposta> (Figura 57).  
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Figura 57 - Mensagem e visualização 

  

Esse recurso permite verificar como o requerente receberá a resposta completa, ou 

seja, a resposta cadastrada pelo SIC e a resposta automática inserida pelo Sistema. É um 

recurso útil para não enviar dados duplicados ou resposta sem dados e também para 

realizar correções.  

Caso encontre alguma divergência, entre em contato com a CAC para orientação. 

 

6.3.6.3.1.6 Avançando 

 

Essa etapa foi criada para evitar erros. Após avançar, ainda é possível modificar 

totalmente a resposta. Nos casos de operadores com perfis de Analista I, essa é a última 

etapa. As etapas posteriores podem ser realizadas somente por usuários com perfil de 

Analista. 
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Figura 58 - Visualização da resposta 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualização da Resposta 

Prezado(a) Sr.(a), 

A sua solicitação de acesso a documentos, dados e informações, de protocolo 393281641, data 24/05/2016, foi 

arquivada por ausência de solicitação. O SIC não é o canal mais adequado para o encaminhamento de 

manifestação de livre expressão, reclamação do serviço ou sugestão. 

Órgão/Entidade:  < Outras > 

SIC:  Central de Atendimento ao Cidadão 

Solicitação: teste 

Caso não fique satisfeito com a resposta ou com o serviço, recomendamos os procedimentos abaixo indicados: 

1) Nova solicitação - Formule uma nova solicitação de informação ao SIC, esclarecendo melhor o solicitado. 

www.teste.sic.sp.gov.br 

2) Pediddo de recurso - O prazo para entrar com recurso é de 40 (quarenta) dias, a contar da data do protocolo 

da solicitação.  

Para fazer o pedido de recurso siga um dos procedimentos abaixo:  

- Acesse o link recurso. [ link ] 

- Dirija-se a um dos postos de atendimento SIC com o número do protocolo do pedido. 

3) CONTATE UMA OUVIDORIA - Formalize uma reclamação e/ou sugestão junto à Ouvidoria do órgão que prestou 

o atendimento. http://www.ouvidoria.sp.gov.br/listaouvidoria.aspx 

 Atenciosamente,  

SIC.SP  

Governo do Estado de São Paulo 

http://www.sic.sp.gov.br/
http://www.teste.sic.sp.gov.br/GeraPreviewEmail.aspx?id=d6287dde-5907-458e-9ad0-094a2c522fa9
http://www.ouvidoria.sp.gov.br/listaouvidoria.aspx
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Figura 59 - Avançando telas 

  

 

Nesse ponto é encerrada a etapa de cadastramento da resposta, e o protocolo 

aparecerá na Caixa de Entrada como <Pendente de Aprovação>. 

 

 

6.3.6.3.2 Aprovação [ou Reprovação] 

 

Nessa etapa, o responsável SIC, ou o agente com perfil de Analista, aprovará ou 

reprovará a resposta da solicitação que foi cadastrada anteriormente. Se necessário, é 

possível alterar os dados da resposta ou reprová-la, retornando novamente para a etapa de 

cadastramento para que a resposta seja refeita. 
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Figura 60 - Aprovação ou reprovação da resposta 

 

 

Se houver arquivos anexados à resposta, clicar no nome do arquivo para 

visualização; para excluí-lo, clicar no ícone  (Figura 61). 

 

 
Figura 61 - Arquivo adicionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6.3.3 Publicação 
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ATENÇÃO 

Caso o e-mail ou a impressão da carta não sejam executados imediatamente após a 

inserção da resposta, o protocolo passará ao status de <Respondida e pendente de envio>, 

o que indica que o protocolo não foi totalmente finalizado, pois ao requerente ainda não foi 

remetida a resposta à sua solicitação. Neste caso, mesmo com a resposta cadastrada, o 

não encaminhamento dela ao requerente possibilita que este ingresse com recurso, em 

razão do vencimento do prazo de envio da resposta. 

 

Portanto, um pedido de acesso à informação somente é finalizado nesta fase quando a 

resposta é entregue ao requerente. 

 

 

Nessa etapa a resposta da solicitação, pedido de acesso à informação, é entregue ao 

requerente de acordo com a forma de recebimento por ele indicada como preferida. Abaixo 

estão as quatro opções de recebimento da resposta: 

 Consulta pelo Sistema; 

 Buscar / consultar pessoalmente; 

 Por carta;  

 Correspondência eletrônica (e-mail).  

 

 

Figura 62 - Impressão de carta 
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Figura 63 - Envio por e-mail 

 

 

6.3.6.4 Menu lateral - Outros 

 

 

6.3.6.4.1 Histórico 

 

 

No Histórico são registradas todas as ações executadas pela equipe SIC, além de 

todas as consultas ao protocolo feitas pelo requerente em Acompanhe seu Pedido. Ele 

somente pode ser visualizado pela equipe SIC, desde que logada ao Sistema. Porém, é 

possível acessá-lo após a publicação ou a qualquer momento, conforme demonstrado nas 

Figuras 64 e 65. 
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Figura 64 - Histórico da solicitação 

  

Figura 

65 - 

Atividades 

registradas 
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6.3.6.4.2 Prorrogação 

 

Caso a área produtora da resposta necessite de maior prazo para atender à 

demanda, o SIC poderá realizar uma prorrogação por mais 10 dias, desde que devidamente 

justificada. Nesse caso, o requerente deverá ser informado (Figura 66).  

 

Figura 66 - Iniciando a prorrogação 

 

Figura 67 - Prorrogação não autorizada  
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Para as solicitações de resposta por e-mail, o Sistema enviará automaticamente a 

notificação; nos demais casos, o Sistema abrirá o texto com a justificativa cadastrada para 

que o SIC notifique o requerente (Figura 68). 

 

 

Figura 68 - Justificando a prorrogação 

6.3.6.4.3 Impressão do Expediente 

 

Para enviar o pedido de informação ao setor responsável pela resposta, é necessário 

gerar um expediente no campo <Impressão Expediente>.  

 

 

Figura 69 - Impressão do Expediente 
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O Sistema gerará o expediente em papel timbrado já com o nome do SIC, também 

permitirá salvar o arquivo em *.PDF para ser encaminhado via e-mail à área responsável 

pela resposta para agilizar a busca da informação solicitada pelo requerente. 

 

Figura 70 - Impressão do formulário 

 

6.3.6.4.4 Recurso 

 

O requerente tem o direito de interpor um recurso em caso de discordância da 

resposta ou de negação de acesso à informação e também caso não tenha recebido resposta 

à sua solicitação dentro do prazo legal (20 dias prorrogáveis por mais 10 dias).  

O recurso é dirigido à autoridade hierarquicamente superior ao setor não respondeu 

ou que negou o acesso à informação (1ª instância). Caso seja o recurso seja indeferido, o 

requerente tem o direito de interpor um novo recurso à Ouvidoria Geral do Estado – OGE 

(2ª instância); caso este também seja indeferido, o requerente poderá interpor um recurso 

à Comissão Estadual de Acesso à Informação – CEAI (3ª instância), conforme o Decreto 

58.052/2012, arts. 19 a 21. 

Para cadastrar um pedido de recurso interposto pelo requerente por carta, telefone, 

pessoalmente ou e-mail, é necessário clicar no botão <Recurso>, no Menu lateral, conforme 

indicado na Figura 71. 
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Figura 71 - Meio de recebimento do recurso 

  

 

 

 

 

6.3.6.4.4.1 Classificando o motivo do recurso 

 

 Normalmente, o requerente interpõe um recurso porque discorda, parcialmente ou 

integralmente, do posicionamento da administração pública em relação a seu caso concreto. 

Por isso, o motivo de interposição do recurso deve ser expresso (Figura 72). 

Neste caso, o SIC deverá preencher pelo requerente todos os campos desta área, 

principalmente, o motivo do recurso, que será analisado pelas instâncias superiores para 

fundamentação da decisão.  Para finalizar esta etapa, clicar no botão <Solicitar Recurso> 

(Figura 72).  

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

O trâmite de um pedido de informação sempre será iniciado pelo SIC e finalizado por ele, 

mesmo quando houver interposição de recurso. 
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Figura 72 - Classificando o motivo do recurso 

 

As opções de classificação do motivo de recurso são as seguintes: 

 

 Resposta foi marcada como atendida porém não concorda com a resposta; 

 O acesso ao documento, dado ou informação não classificada como sigilosa foi 

negada; 

 A decisão de negativa de acesso ao documento, dado ou informação, total ou 

parcialmente classificada como sigilosa, não indica a autoridade classificadora ou 

hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou 

desclassificação; 

 Os procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos na Lei 12.527/2011 não 

tiverem sido observados; 

 Os prazos ou outros procedimentos previstos na Lei 12.527/2011 foram 

descumpridos. (ver contagem de prazo de recursos no item 6.3.4). 

 

Os recursos interpostos aparecem com o status <Em Recurso> na Caixa de entrada. 

Para os recursos em 1ª instância, cabe ao SIC tramitar a interposição ao superior 

hierárquico que exarou a decisão e cadastrar a resposta por ele elaborada no sistema.  

Os recursos de 2ª e 3ª instâncias são apreciados pelas instâncias respectivas, que 

também cadastram a resposta (decisão). O SIC saberá que a resposta está disponível 

quando houver a seta verde à frente do protocolo (Figura 36). Nesse momento, o 

SIC deverá verificar a decisão da instância, tomar as providências necessárias para efetivar 
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a decisão e encaminhar a resposta ao requerente. 

 

 

6.3.6.4.4.2 Cadastrando o motivo do recurso 

 

 
O campo Motivo do Recurso deve ser preenchido com informações coerentes à opção 

selecionada em Classificação do Motivo do Recurso (Figura 73). 

 
 

Figura 73 - Cadastrando o motivo do recurso 

 

 

6.4 Menu suspenso - Relatórios Estatísticos  

 

É possível elaborar relatórios estatísticos através do Sistema. Para isso, basta 

acessar o menu localizado na barra superior e clicar na opção <Relatórios estatísticos>, 

conforme indicado abaixo: 

 

ATENÇÃO 

Após a inserção das decisões de 1ª, 2ª e 3ª instâncias o SIC deve enviar mensagem ao 

cidadão para avisar que a decisão foi proferida.  
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Figura 74 - Relatórios Estatísticos 

 

Selecione o tipo de relatório desejado: 

 Solicitações encerradas;  

 Recursos encerrados; 

 Solicitações em trâmite. 

 

A seguir, escolha SIC de seu órgão (SIC) e o intervalo dos dados que serão 

apresentados. Após as escolhas, clique no botão <Consultar>. 

 

Figura 75 - Consulta de relatórios 

 

Exportando relatórios estatísticos 

 

Os relatórios podem ser exportados para uma planilha eletrônica, se for necessário 

elaborar gráficos, conforme a Figura 76. 
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Figura 76 - Exportando relatórios para o Excel 
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ATENÇÃO 

Para reprodução de documentos, por meio de digitalização ou fotocópia, o órgão ou 

entidade deverá utilizar os valores da Resolução SF 24/2014, caso não possua valores 

próprios. 

6.5 Menu suspenso - Ajuda  

 

Essa é uma área criada para orientar e auxiliar os operadores do sistema, a equipe 

SIC. 

 
Figura 77 - Ajuda (Menu suspenso) 

 

 Nessa área estão disponíveis alguns materiais, como o Manual de operação do 

sistema; vídeos tutoriais de treinamento; e acesso ao Blog de Fomento à Cultura de 

Transparência no Estado de SP. 

6.6 Menu suspenso – Lista dos SIC  

 

Nessa parte é possível ter acesso aos dados  de outros SIC. Estão disponíveis 

informações como telefone, horário de atendimento e nome do responsável pelo serviço 

(Figura 78). 

 

Figura 78 - Lista dos SIC (Menu suspenso)  
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6.7 Menu suspenso – Sair 

 

Para sair do sistema, basta clicar em <SAIR> no menu suspenso, que redicionará à tela inicial do 

SIC.SP. 

 

 

Figura 79 - Saída do Sistema SIC.SP  

 

 

Orientação técnica 

 

Contate a CAC por meio do telefone (11) 2868-4505 ou e-mail cac@sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cac@sp.gov.br
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APÊNDICE – Resposta-padrão para pedidos de outra competência/esfera 

 

Prezado(a) Sr.(a), 

 

Para acessar a informação solicitada, é necessário saber em qual órgão ou entidade (secretaria, 

tribunal, fundação etc.) e a qual esfera administrativa (municipal, estadual e federal) o servidor 
pertence. 

Se o servidor trabalhar em algum órgão ou entidade do governo do estado de São Paulo (veja a 
relação dessas instituições em: [inserir link para o página do governo do estado em que há a 
relação das instituições]), acesse: [inserir link para o portal da transparência estadual]. 

Esse SIC atende às solicitações de informações referentes aos serviços prestados pelo governo do 
Estado de São Paulo (Decreto Estadual 58.052, de 16/05/2012), que regulamenta a Lei Federal de 

Acesso à Informação (12.527, de 18/11/2011). 

 Se o servidor trabalhar em algum órgão ou entidade do Poder Legislativo do estado de São 
Paulo, para a Assembleia Legislativa, acesse: [inserir link para o SIC da Assembleia 
Legislativa]; para o Tribunal de Contas, acesse: [inserir link para o SIC do Tribunal de 
Contas do Estado]. 

 Se o servidor trabalhar em algum órgão ou entidade do Poder Judiciário do estado de São 

Paulo (tribunais, fóruns etc.), acesse: [inserir link para o SIC do Tribunal de Justiça 
de São Paulo]. 

Esfera Federal 

Se o servidor trabalhar em algum órgão ou entidade do governo federal (presidência, ministério 

etc.), acesse: [inserir link para o SIC da Presidência da República]. 

 Se o servidor trabalhar em algum órgão ou entidade do Poder Legislativo federal 
(Congresso Nacional etc.). Para o Senado Federal, acesse:  [inserir link para o portal 

da transparência do Senado Federal]; para a Câmara dos Deputados, acesse: [inserir 
link para o portal da transparência da Câmara dos Deputados]. 

 Se o servidor trabalhar em algum órgão ou entidade do Poder Judiciário federal (tribunais, 

fóruns etc.), acesse: [inserir link para o portal da transparência do Superior Tribunal 

de Justiça]. 

Esfera Municipal 

 Se o servidor trabalhar em algum órgão ou entidade do governo municipal (prefeitura, 

secretarias etc.), acesse: [inserir link para o portal da transparência da Predeitura]. 

Se o servidor trabalhar em algum órgão ou entidade do Poder Legislativo municipal 
(Câmara dos Vereadores, Tribunal de Contas Municipal etc.). Para a Câmara dos 
Vereadores acesse: [inserir link para o portal da transparência da Câmara Municipal]; 
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para o Tribunal de Contas Municipal, acesse: [inserir link para o portal da 
transparência do Tribunal de Contas Municipal]. 

Obs. 1: Se o servidor não trabalhar na cidade de São Paulo, a solicitação de acesso à informação 

deverá ser feita na instituição específica da cidade em questão. 

Obs. 2: Não há Poder Judiciário na esfera municipal. 

 

Atenciosamente, 

 


