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Pedidos de Acesso à Informação

Título: Pedidos de Acesso à Informação

Descrição: Dados sobre pedidos de acesso à informação solicitados ao Instituto Federal 
da Bahia

URI: https://dadosabertos.ifba.edu.br/dataset/pedidos-de-acesso-a-informacao

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Etiquetas: pedido acesso informação transparência
Licença: Outra (Aberta)
Organização: IFBA
Fonte: https://falabr.cgu.gov.br/publico/DownloadDados/DownloadDadosLai.aspx
Autor: Serviço de Informação ao Cidadão
E-mail do autor: sic@ifba.edu.br
Mantenedor: Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI)
E-mail do Mantenedor: dgti@ifba.edu.br
Categorias no VCGE: http://vocab.e.gov.br/id/governo#fiscalizacao-do-estado 
Frequência de atualização: Anual
Granularidade geográfica: Estadual
Idioma: Português
Codificação dos Caracteres: UTF-8
Observação: O separador utilizado no arquivo CSV foi o ponto e vírgula

Descrição dos Campos

COLUNA DESCRIÇÃO
situacao descrição da situação do pedido

nup descrição do número único do pedido

data-de-cadastro data da abertura do pedido

prazo-de-atendimento data limite para atendimento do pedido
foi-prorrogado informa se houve prorrogação do pedido
foi-encaminhado informa se o pedido foi reencaminhado
forma-resposta tipo de resposta escolhida pelo solicitante na abertura do pedido
origem-solicitacao Informa se o pedido foi aberto por meio do SIC ou pela internet

orgao-ou-entidade nome do órgão destinatário do pedido

anexo-quantidade-pedido quantidade de documentos anexados no pedido pelo solicitante
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situacao-da-reclamacao Informa se houve reclamação em relação ao pedido

data-da-resposta data da resposta ao pedido (campo em branco para pedidos que ainda
estejam na situação "Em Tramitação")

assunto-do-pedido assunto do pedido

decisao tipo resposta dada ao pedido (campo em branco para pedidos que ainda
estejam na situação "Em Tramitação")

especificacao-da-decisao subtipo da resposta dada ao pedido (campo em branco para pedidos que
ainda estejam na situação "Em Tramitação")

responsavel-pela-resposta informa setor responsável por fornecer a resposta

destinatario-do-recurso-de-1ª-

intancia

informa o setor responsável pela análise do recurso de 1ª instância

prazo-recurso-1ª-instancia informa data limite para atendimento do recurso

anexo-quantidade-recurso quantidade de documentos anexados no recurso pelo solicitante

situacao-do-recurso informa se  o  recurso foi  respondido  (“Sem recurso”  quando não houve
recurso)

tipo-solicitante Informa se  o  solicitante  é  pessoa  física ou  pessoa jurídica  (campo em
branco para solicitantes que não se identificaram)

escolaridade escolaridade do solicitante (campo em branco para pessoa jurídica e para
solicitantes que não a identificaram)

profissao profissão do solicitante  (campo em branco  para  pessoa  jurídica  e  para
solicitantes que não a identificaram)

genero masculino,  feminino ou outro (campo em branco para pessoa jurídica e
para solicitantes que não o identificaram)

municipio município de residência do solicitante (campo em branco para solicitantes
que não o identificaram)

estado estado de residência do solicitante (campo em branco para solicitantes que
não o identificaram)
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