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E
ENSINO E PESQUISA, PROMOÇÃO DE 55.01.02
Entrevista psicológica, Relatório de 055.01.01.009
ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS, REALIZAÇÃO DE 055.02.04
Evento de saúde pública, Ficha de notificação compulsória de doença, agravo ou 055.01.01.004
Exame de qualificação, Livro de registro de 055.02.03.007
Exames laboratoriais e de imagem, Base de dados do sistema informatizado de 055.01.01.003
Exames ou procedimentos cirúrgicos, Registro audiovisual de 055.01.01.007
Expediente de registro de diploma 055.02.03.001

F
Ficha de atendimento INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Ficha de encaminhamento INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Ficha de notificação compulsória de doença, agravo ou evento de saúde pública 055.01.01.004
Ficha de nutrição INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Ficha de resultados de exames INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Folha de evolução INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Folha de triagem e procedimentos INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Formulário de dispensação e comprovante especializado INTEGRA Dossiê de solicitação, avaliação de medicamento de alto custo ou componente especializante - APAC 055.01.02.001
Formulário de solicitação de medicamento de alto custo ou componente especializante INTEGRA Dossiê de solicitação, avaliação de medicamento de alto custo ou 
componente especializante - APAC 055.01.02.001

G
Gestão hospitalar, Base de dados de assistência e 055.01.01.001
Gestão Hospitalar, Sistema de 055.01.01.011

H
Histórico do mestrado - cópia INTEGRA Expediente de registro de diploma 055.02.03.001

L
Laudo médico INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Livro ata de defesa de Tese USE Livro de registro de defesa de Tese 055.02.03.003
Livro de concluintes USE Livro de registro de concluintes 055.02.03.002
Livro de exame de qualificação USE Livro de registro de exame de qualificação 055.02.03.007
Livro de registro de concluintes 055.02.03.002
Livro de registro de defesa de Tese 055.02.03.003
Livro de registro de diploma 055.02.03.004
Livro de registro de entrega de certificado 055.02.03.005
Livro de registro de entrega de diploma 055.02.03.006
Livro de registro de exame de qualificação 055.02.03.007
Livro de registro de notificação de receita e receituário especial 055.01.02.002
Livro de registro de notificação de receita Talidomida 055.01.02.003

M
Medicamento de alto custo ou componente especializante - APAC, Dossiê de solicitação, avaliação de 055.01.02.001

N
Notificação compulsória de doença, agravo ou evento de saúde pública, Ficha de 055.01.01.004
Notificação de receita e receituário especial 055.01.02.004
Notificação de receita e receituário especial, Livro de registro de 055.01.02.002
Notificação de receita Talidomida, Livro de registro de 055.01.02.003

P
Paciente vacinado, Registro de vacina aplicada e de 055.01.01.008
Pesquisa científica, Processo de desenvolvimento de 055.02.04.002
Pesquisa USE Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 055.02.04.002
PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E 055.02.04
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS 055.02.02
Plano de curso 055.02.02.001
Plano de escolar 055.02.02.002
Prescrição médica INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Prescrição nutricional INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Prescrição terapêutica INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E PSICOLÓGICO 055.01.01
Procedimentos cirúrgicos, Registro audiovisual de exames ou 055.01.01.007
Processo de análise de capacidade laborativa 055.01.03.001
Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 055.02.04.002
Processo para diploma USE Expediente de registro de diploma 055.02.03.001
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DE CURSO E DE 055.02.01
Projeto de pesquisa INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 055.02.04.002
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E FAMILIARES 055
PROMOÇÃO DE ENSINO E PESQUISA 55.01.02
Prontuário do aluno 055.02.01.002
Prontuário do paciente 055.01.01.005
Prontuário médico USE Prontuário do paciente 055.01.01.005
Protocolo de acompanhamento de paciente INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Protocolo de avaliação de paciente INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005

Q
Questionário de avaliação física INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Questionário de teste psicológico 055.01.01.006
Questionário pré-operatório INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005

R
REALIZAÇÃO DE CURSO E DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 055.02.01
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 055.02.04
Receituário C3 + Livro de Registro Específico USE Livro de registro de notificação de receita e receituário especial. 055.01.02.002
Receituário C3 Talidomida + Livro de Registro de Notificação de Receita USE Livro de Registro de notificação de receita Talidomida 055.01.02.003
Receituário de Talidomida 055.01.02.005
Receituário especial, Livro de registro de notificação de receita e 055.01.02.002
Receituário especial, Notificação de receita e 055.01.02.004
Receituários A1, A2, A3 (Amarelo) B1, B2 (Azul) e C1, C2, C4 e C5 (Branco) + Livros e balanços USE Notificação de receita e receituário especial 055.01.02.004
Registro audiovisual de exames ou procedimentos cirúrgicos 055.01.01.007
Registro de enfermagem INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Registro de exame audiovisual especializado USE Registro audiovisual de exames ou procedimentos cirúrgicos 055.01.01.007
Registro de vacina aplicada e de paciente vacinado 055.01.01.008
Registro de vacinas aplicadas e dados estatísticos dos vacinados USE Registro de vacina aplicada e de paciente vacinado 055.01.01.008
REGISTRO E CERTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ACADÊMICA 055.02.03
Registro médicos INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Relatório de assistência social INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Relatório de avaliação médica INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Relatório de enfermagem INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Relatório de entrevista psicológica 055.01.01.009
Relatório de tratamento médico INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Relatório de visita domiciliar INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Relatório final de pesquisa INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 055.02.04.002
Relatórios parciais de pesquisa INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 055.02.04.002
RESIDÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DE CURSO E DE PROGRAMA DE 055.02.01
Resultados de exames INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005

S
Sangue do doador, Termo de consentimento para coleta de exames de 055.01.01.010
SISCEDEP, Sistema do Centro de Desenvolvimento e Pesquisa - 055.02.04.003
Sistema de Gestão Hospitalar 055.01.01.011
Sistema do Centro de Desenvolvimento e Pesquisa - SISCEDEP 055.02.04.003
Sistema informatizado de exames laboratoriais e de imagem, Base de dados do 055.01.01.003
SITUAÇÃO ACADÊMICA, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO DA 055.02.03
Solicitação de exames e procedimentos INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005

T
Talidomida, Livro de registro de notificação de receita 055.01.02.003
Talidomida, Receituário de 055.01.02.005
Termo de ciência e consentimento esclarecido INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Termo de consentimento para coleta de exames de sangue do doador 055.01.01.010
Termo de consentimento para realização de exames INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Termo de consentimento para realização de procedimento cirúrgico INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Termo de outorga, relatórios parciais e finais INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 055.02.04.002
Termo de responsabilidade INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Tese, Livro de registro de defesa de 055.02.03.003
Teste psicológico, Questionário de 055.01.01.006
Testes INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005

* As FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E ATIVIDADES são apresentadas em letras maiúsculas. O Índice apresenta também, de forma 
permutada, os tipos documentais, bem como os termos e expressões variantes do conteúdo dos documentos de uso corrente do 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE

PROPOSTA DA TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE

055. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E SEUS FAMILIARES (FUNÇÃO)
055.01 Atendimento médico, psicológico, farmacêutico e laboratorial (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS PRAZOS DE GUARDA (em anos) DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
Unidade produtora Unidade com 

atribuições de 
arquivo

Eliminação Guarda permanente

055.01.01 Prestação de 
atendimento médico 
hospitalar e psicológico

055.01.01.001 Base de dados de 
assistência e ges-
tão hospitalar

vigência - x O documento é importante para a preservação da memória institucional. 
Por tratar-se de base de dados de guarda permanente, rotineiramente deve-
rão ser extraídas cópias de segurança a serem armazenadas em ambiente 
seguro e em local diferente e fisicamente distante do armazenamento do 
documento original, em conformidade com a Instrução Normativa APE/
SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-se com a descontinuidade do Sistema 
ou sua substituição.

055.01.01.002 Base de dados de 
cadastro

vigência - x O documento é importante para a preservação da memória institucional. 
Por tratar-se de base de dados de guarda permanente, rotineiramente deve-
rão ser extraídas cópias de segurança a serem armazenadas em ambiente 
seguro e em local diferente e fisicamente distante do armazenamento do 
documento original, em conformidade com a Instrução Normativa APE/
SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-se com a descontinuidade do Sistema 
ou sua substituição.

de valor permanente, resgate da história institucional e fins de 
pesquisa, com a orientação técnica e acompanhamento feito 
pelo Arquivo Público do Estado, na condição de órgão central do 
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP,

Considerando os termos do § 2o do art. 216 da Constituição 
da República, das Leis federais n. 8.159/1991 e n. 12.527/2011, 
dos Decretos estaduais n. 22.789/1984, n. 9.838/1989, n. 
48.897/2004, n. 48.898/2004, n. 54.276/2009, n. 58.052/2012,

Considerando a proposta de Plano de Classificação, de Índice 
Alfabético, Remissivo e Permutado e de Tabela de Temporalidade de 
Documentos do IAMSPE, elaborada pela Comissão de Avaliação de 
Documentos e Acesso, instituída pela Portaria Iamspe 398 de 19-06-
2007, alterada pela Portaria Iamspe 15, de 18-03-2019, com a orien-
tação técnica, acompanhamento e aprovação da Unidade do Arquivo 
Público do Estado, mediante Expediente N° SG2353245/2019, aten-
dendo ao disposto do § 1o, art. 37, do Decreto n. 48.897/2004,

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Classificação, o Índice 

Alfabético, Remissivo e
Permutado e a Tabela de Temporalidade de Documentos 

das Atividades Fim do Iamspe, em conformidade com o Processo 
Iamspe 03949/2019, constantes dos Anexos I, II e III, que fazem 
partes integrantes deste ato, em cumprimento ao disposto no 
Decreto n. 29.838/1989.

Artigo 2º - Publique-se por 3 (três) dias consecutivos no 
Diário Oficial do Estado – D.O.

Artigo 3º - Aguardem os autos, por 15 dias, em atenção 
ao prazo de impugnação de que trata o art. 8o do Decreto n. 
29.838/1989.

PROPOSTA PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
DAS ATIVIDADES-FIM

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLI-
CO ESTADUAL - IAMSPE

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
055 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDO-

RES PÚBLICOS ESTADUAIS E SEUS FAMILIARES (FUNÇÃO)
Essa Função compreende o conjunto de ações necessárias 

para a promoção de assistência médica e hospitalar aos servido-
res públicos do Estado de São Paulo e seus familiares.

055.01 ATENDIMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO, FARMA-
CÊUTICO E LABORATORIAL (SUBFUNÇÃO)

Essa Subfunção compreende o conjunto de atividades 
para garantir o atendimento médico, psicológico, famacêutico 
e laboratorial aos servidores públicos do Estado de São Paulo 
e seus familiares.

Portaria 042, de 06-12-2019.
Concedendo a renovação do credenciamento do médico 

José Carlos Rodrigues Moreira - CRM: 17.605, estabelecido à 
Rua Siqueira Campos, 1934 – Boa Vista - CEP 15025-055, São 
José do Rio Preto/SP, credenciado anteriormente pela Portaria 
1090/16 para realização dos exames de aptidão física e mental 
exigidos na legislação vigente, para condutores e candidatos à 
obtenção de Carteira Nacional de Habilitação. A autorização de 
funcionamento é conferida até o último dia do mês de março de 
2021, pendente, ao final desse período, da renovação do pedido 
de funcionamento, nos termos do artigo 24 da Portaria Detran 
70/2017. O prazo acima está vinculado a vistorias periódicas, 
podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de não 
atendimento dos requisitos da Portaria Detran 70/2017 e demais 
legislações em vigor sobre a matéria. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.(Port.42/2019)

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 SUPERINTENDÊNCIA

 Portaria do Responsável, de 9-12-2019
Declarando:
Diante dos fatos noticiados no Processo IAMSPE 

11083/2018, com fundamento no art. 8º da Portaria IAMSPE 
11/2015, DETERMINO a instauração de procedimento adminis-
trativo disciplinar em face de K.C.S, RG IAMSPE 20.xxx, Médico 
I, no quadro deste Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual, por infringência ao dever previsto no art. 2º, 
incisos XI e XII e ainda por ferir a alínea "a" da Consolidação 
das Leis de Trabalho, sujeitando-se às penalidades constantes 
dos artigos 4º desta Portaria IAMSPE e da CLT

 Portaria Iamspe 40, de 27-11-2019

Aprova o Plano de Classificação, o Índice 
Alfabético, Remissivo e Permutado e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual de São Paulo - IAMSPE

O Superintendente do IAMSPE, com base nos trabalhos e 
levantamentos setoriais de avaliação de documentos, o exame 
dos valores histórico, administrativo, jurídico, contábil e outros, 
para recuperação da informação, preservação dos documentos 

055.02 PROMOÇÃO DE ENSINO E PESQUISA (SUBFUNÇÃO)
Essa Subfunção compreende o conjunto de medidas para o incentivo do ensino, pesquisa científica e do aperfeiçoamento no 

campo da área da saúde.
Função: 055 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E FAMILIARES
Subfunção: 055.01 ATENDIMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO, FARMACÊUTICO E LABORATORIAL
Atividade: 055.01.01 Prestação de atendimento médico hospitalar e psicológico
Documentos: 055.01.01.001 Base de dados de assistência e gestão hospitalar
 055.01.01.002 Base de dados de cadastro
 055.01.01.003 Base de dados do sistema informatizado de exames laboratoriais e de imagem
 055.01.01.004 Ficha de notificação compulsória de doença, agravo ou evento de saúde pública
 055.01.01.005 Prontuário do paciente
 055.01.01.006 Questionário de teste psicológico
 055.01.01.007 Registro audiovisual de exames ou procedimentos cirúrgicos
 055.01.01.008 Registro de vacina aplicada e de paciente vacinado
 055.01.01.009 Relatório de entrevista psicológica
 055.01.01.010 Termo de consentimento para coleta de exames de sangue do doador
 055.01.01.011 Sistema de Gestão Hospitalar
Atividade: 055.01.02 Assistência farmacêutica
Documentos: 055.01.02.001 Dossiê de solicitação, avaliação de medicamento de alto custo ou componente especializante - APAC
 055.01.02.002 Livro de registro de notificação de receita e receituário especial
 055.01.02.003 Livro de registro de notificação de receita Talidomida
 055.01.02.004 Notificação de receita e receituário especial
 055.01.02.005 Receituário de Talidomida
Atividade: 055.01.03 Avaliação da capacidade laborativa do usuário
Documentos: 055.01.03.001 Processo de análise de capacidade laborativa
Subfunção: 055.02 PROMOÇÃO DE ENSINO E PESQUISA
Atividade: 055.02.01 Realização de curso e de programa de residência médica
Documentos: 055.02.01.001 Diário de classe
 055.02.01.002 Prontuário do aluno
Atividade: 055.02.02 Planejamento das ações educacionais
Documentos: 055.02.02.001 Plano de curso
 055.02.02.002 Plano de escolar
Atividade: 055.02.03 Registro e certificação da situação acadêmica
Documentos: 055.02.03.001 Expediente de registro de diploma
 055.02.03.002 Livro de registro de concluintes
 055.02.03.003 Livro de registro de defesa de Tese
 055.02.03.004 Livro de registro de diploma
 055.02.03.005 Livro de registro de entrega de certificado
 055.02.03.006 Livro de registro de entrega de diploma
 055.02.03.007 Livro de registro de exame de qualificação
Atividade: 055.02.04 Realização de estudos e pesquisas técnico-científicas
Documentos: 055.02.04.001 Artigo científico
 055.02.04.002 Processo de desenvolvimento de pesquisa científica
 055.02.04.003 Sistema do Centro de Desenvolvimento e Pesquisa - SISCEDEP

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
ÍNDICE * - Código de classificação
A

AÇÕES EDUCACIONAIS, PLANEJAMENTO DAS 055.02.02
Agravo ou evento de saúde pública, Ficha de notificação compulsória de doença, 055.01.01.004
APAC, Dossiê de solicitação, avaliação de medicamento de alto custo ou componente especializante - 055.01.02.001
Artigo científico 055.02.04.001
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E FAMILIARES, PROMOÇÃO DE 055
Assistência e gestão hospitalar, Base de dados de 055.01.01.001
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 055.01.02
ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E PSICOLÓGICO, PRESTAÇÃO DE 055.01.01
ATENDIMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO, FARMACÊUTICO E LABORATORIAL 055.01
Autorização de atendimento (pacientes não credenciados ao IAMSPE) INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Autorização de internação hospitalar (AIG) INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO USUÁRIO 055.01.03
Avaliação e autorização de medicamento de alto custo e receita médica INTEGRA Dossiê de solicitação, avaliação de medicamento de alto custo ou componente 
especializante - APAC 055.01.02.001
Aviso de alta médica INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Aviso de cirurgia INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005
Aviso de óbito INTEGRA Prontuário do paciente 055.01.01.005

B
Base de dados de assistência e gestão hospitalar 055.01.01.001
Base de dados de cadastro 055.01.01.002
Base de dados do sistema informatizado de exames laboratoriais e de imagem 055.01.01.003

C
Cadastro, Base de dados de 055.01.01.002
CAPACIDADE LABORATIVA DO USUÁRIO, AVALIAÇÃO DA 055.01.03
Capacidade laborativa, Processo de análise de 055.01.03.001
Carteira de vacinação (necessário para estágios) - Cópia INTEGRA Prontuário do aluno 055.02.01.002
Carteira do Coren - Cópia INTEGRA Prontuário do aluno 055.02.01.002
Centro de Desenvolvimento e Pesquisa - SISCEDEP, Sistema do 055.02.04.003
CERTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ACADÊMICA, REGISTRO E 055.02.03
Certificado de conclusão do curso de habilitação profissional de técnico de enfermagem - Cópia INTEGRA Prontuário do aluno 055.02.01.002
Certificado de conclusão e do histórico escolar do curso de Auxiliar de enfermagem - Cópia INTEGRA Prontuário do aluno 055.02.01.002
Certificado de conclusão e do histórico escolar do ensino médio - Cópia INTEGRA Prontuário do aluno 055.02.01.002
Certificado, Livro de registro de entrega de 055.02.03.005
Coleta de exames de sangue do doador, Termo de consentimento para 055.01.01.010
Concluintes, Livro de registro de 055.02.03.002
CURSO E DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DE 055.02.01

D
Declaração da chefia de horário compatível com o curso (para funcionários do Iamspe) INTEGRA Prontuário do aluno 055.02.01.002
Declaração de vínculo empregatício com o Iamspe INTEGRA Prontuário do aluno 055.02.01.002
Defesa de Tese, Livro de registro de 055.02.03.003
Diário de classe 055.02.01.001
Diploma da graduação – cópia INTEGRA Expediente de registro de diploma 055.02.03.001
Diploma, Expediente de registro de 055.02.03.001
Diploma, Livro de registro de 055.02.03.004
Diploma, Livro de registro de entrega de 055.02.03.006
Dossiê de solicitação, avaliação de medicamento de alto custo ou componente especializante - APAC 055.01.02.001
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de Desenvolvimento Regional, e a Companhia Paulista de Obras 
e Serviços – CPOS, nos autos do Processo SPG 1095798/2018.

Décimo: Que fica eleito o Foro Central desta Capital, com 
prejuízo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para 
dirimir qualquer pendência originária da presente cessão de uso.

Assinatura: 06-12-2019
 Extrato do Quarto Termo Aditamento
Processo SPG 2262/2018
Contrato 001/2016 - GS
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Regional
Contratada: Suprink Brasil Comercial Ltda – EPP
CNPJ 04.696.284/0001-53,
Cláusula Primeira
O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 15 

meses, de 03-11-2019 a 02-02-2021.
Parágrafo Primeiro
Não obstante o prazo estipulado no caput desta cláusula, 

a vigência contratual estará sujeita a condição resolutiva, 
consubstanciada na conclusão do procedimento licitatório a 
ser realizado no âmbito desta Secretaria, para a contratação de 
nova empresa para a prestação dos mesmos serviços.

Parágrafo Segundo
Operada a condição resolutiva, o presente contrato será 

automaticamente rescindido na data imediatamente anterior à 
do início da execução dos serviços pela nova empresa contratada.

Cláusula Segunda
Pelo presente termo e na melhor forma de direito, as partes 

de comum acordo resolvem reduzir quantitativamente o objeto 
do contrato indicado no preâmbulo do presente, mediante a 
exclusão de 09 impressoras, consoante planilha que integra este 
Quarto Termo de Aditamento, como Anexo I.

Parágrafo Único
A redução dos quantitativos indicados no caput produzirá 

efeitos a partir da data da assinatura do presente Termo.
Cláusula Terceira
A redução do objeto acordada na Cláusula Segunda deste 

Termo implica redução de 11,89% sobre o valor inicial atuali-
zado do contrato.

Cláusula Quarta
Em face da alteração levada a efeito neste Termo Aditivo, 

o valor total estimado para o presente contrato passa a ser R$ 
498.253,54 para o período de 15 meses, sendo R$ 66.433,80 
referente ao ano de 2019, R$ 398.602,80 ao exercício de 2020 e 
R$ 33.216,94 para o exercício de 2021, onerando o orçamento 
na UGE 290101 – Gabinete do Secretário, PTRES 290159, P.T. 
04.122.2909.5515.0000 – Apoio Técnico Administrativo, N.D. 
339039.22 – Locação de Máquinas Reprográficas com Mão 
de Obra.

Cláusula Quinta
Ficam atualizados os endereços da instalação dos equipa-

mentos objeto deste contrato, sendo excluídos os endereços do 
DPME – Rua Prefeito Passos s/nº, Glicério e EGAP – Av. Lineu 
Prestes, 913, Cidade Universitária - USP e sendo acrescido o 
endereço: Rua Boa Vista, 150, 12º andar.

Cláusula Sexta
Ficam expressamente ratificadas todas as demais cláusulas 

e condições do contrato ora aditado, não alteradas por este 
Termo.

Assinatura: 04-12-2019
 Termo de Contrato
Processo: SDR-PRC-2019/00025
CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP
CNPJ sob 62.577.929/0001-35,
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato, a prestação 

de serviços de informática pela CONTRATADA, que tratam 
da disponibilização (cessão) do Sistema de Administração de 
Materiais – SAM Módulo Estoque e disponibilização do Sistema 
de Administração de Materiais – SAM Módulo Patrimônio, para 
uso do DAL, Departamento de Apoio Logístico da SDR, Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, serviços esses relacionados na 
Planilha de Orçamento PD019190 (Anexo I), nas Especificações 
de Serviços e Preços ESP nº E0190247 e ESP nº E0190248 (Anexo 
II) e no Memorial Descritivo (Anexo III).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS 
RECURSOS

3.1. O valor estimado do presente contrato é de R$ 
77.558,64, sendo R$ 56.428,77 para o exercício de 2019 e R$ 
21.129,87 para o exercício de 2020, correndo a despesa por 
conta do Elemento que onerará a Unidade de Despesa, 290101, 
Elemento Econômico 339040 - Contratação da Cia. de Processa-
mento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, Categoria 
Funcional Programática 04.126.2909.5516.0000 – Informatiza-
ção do Processo de Planejamento e Orçamento do Estado.

3.2. Este contrato é pactuado com cláusula resolutiva, cuja 
implementação dar-se-á no primeiro dia de janeiro de cada 
exercício abrangido, e caso não se verifique a suficiência de 
recursos orçamentários aptos a suportar as despesas daquele 
exercício o CONTRATANTE deverá formalizar a devida redução, 
com adequação dos serviços contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, 

contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
até o limite legal, mediante termo e manifestação das partes 
contratantes.

7.2. A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que 
trata o subitem anterior, desde que o faça mediante documento 
escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 90 (noventa) 
dias antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das 
prorrogações do prazo de vigência.

ASSINATURA: 06-12-2019

 Justiça e Cidadania
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS 
DA PESSOA HUMANA

 Comunicado
Em 9-12-2019, considerando que transcorreu o prazo 

instituído pelo item 8.1. do Edital CONDEPE 01-2019, sem 
que houvesse sido apresentado qualquer recurso ou pedido de 
impugnação à lista tríplice ou à sua formação, reuniu-se a Mesa 
Diretora do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana – CONDEPE-SP para homologar o resultado eleitoral 
obtido com o processo de escolha da lista tríplice para o cargo 
de Ouvidora ou Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, para 
o biênio 2020-2022, nos termos da ata objeto das folhas 386-
388 do presente feito processual. Neste sentido, fica homologa-
da a seguinte lista tríplice: BENEDITO DOMINGOS MARIANO, 
portador do RG 10.818.877–2, SSP-SP, primeiro colocado, CHEI-
LA MARIA SUBENKO OLALLA, portadora do RG 14.271.134–2, 
SSP-SP, segunda colocada, ELIZEU SOARES LOPES, portador do 
RG 20.416.860–2, SSP-SP, terceiro colocado. Nada mais havendo 
a tratar por este Colegiado, nos termos do item 9.1. do citado 
edital, encaminha-se o presente processo ao Exmo. Sr. Secretário 
da Justiça e Cidadania, para conhecimento e adoção de medidas 
cabíveis ao envio do mesmo ao Exmo. Sr. Governador do Estado 
de São Paulo, para providências necessárias à nomeação da 
Ouvidora ou Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. Processo 
SJC 2578281-2019.

MUNICÍPIO: São José do Rio Preto.
VALOR TOTAL: Variável, em conformidade com a demanda 

dos atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláusulas 

e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
Data de assinatura: 01-12-2019
Extrato de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Credenciamento 242/2017
PROCESSO IAMSPE 16887/2017
Parecer CJ/IAMSPE, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
CREDENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
CREDENCIADO: JOAQUIM FIGUEIRA DA COSTA.
CNPJ/CPF 012.369.118-49
OBJETO DESTE TERMO: PRORROGAR o prazo de vigência 

do contrato por mais 30 meses, com início em 05-07-2019 e 
término em 05-01-2022.

OBJETO CONTRATADO: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de CARDIOLOGIA.

MUNICÍPIO: Votuporanga.
VALOR TOTAL: Variável, em conformidade com a demanda 

dos atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláusulas 

e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
Data de assinatura: 05-07-2019
GCr, em 09-12-2019 – rmu

 Desenvolvimento 
Regional
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Termo de Cessão de Uso
Processo: SPG 2203357/2019
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Regional
Contratada: Secretaria de Desenvolvimento Social
Pela Cedente, ante os presentes foi dito:
Primeiro: Que, por decisão do Governador do Estado, 

externada por intermédio do Decreto 58.405, de 21-09-2012, é 
responsável pela administração do imóvel denominado Cidade I, 
situado na Rua Boa Vista, nºs 170 e 176 e Rua General Carneiro 
nºs 245 e 255, no Subdistrito da Sé, Município de São Paulo, 
totalizando uma área de 4.005,87 m², equivalente a uma fração 
ideal de 10,1899524%.

Segundo: Que tendo em vista a autorização constante do 
citado Decreto 58.405, de 21-09-2012, e conforme Resolução 
24-11-2019, do Secretário de Desenvolvimento Regional, publi-
cada em 26-11-2019, ela, cede como de fato, cedido tem, à 
Cessionária o uso do imóvel mencionado no item Primeiro, com 
área ali especificada, ficando a Cessionária desde já autorizada 
a ocupá-lo em nome da Cedente, de forma gratuita e por prazo 
indeterminado, para o fim específico de destiná-lo à execução de 
suas finalidades institucionais.

Terceiro: Que em decorrência da celebração do presente 
termo deverá a Cessionária recolher mensalmente até o 30º dia 
do mês, à conta do Termo de Cooperação Técnica SPDR/CPOS 
de 14-12-2018, no Banco do Brasil S/A, Agência 1897-X, Conta 
Única 013000012, o valor correspondente a 1,6647078 % sobre 
o valor total das despesas de manutenção de áreas comuns 
e despesas de utilidades públicas, correspondentes à área de 
ocupação que lhe cabe no Edifício Cidade I, visando o respectivo 
reembolso daquelas e aos valores referentes aos serviços de 
gestão condominial e gestão administrativa.

Quarto: Que a presente cessão de uso não gera qualquer 
direito à Cessionária, sendo revogável a qualquer tempo pela 
Administração Estadual, obrigando-se a Cessionária a restituir os 
imóveis completamente livres e desimpedidos, no prazo máximo 
de 30 dias a contar da notificação que reclamar sua restituição, 
sem direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que 
título for, inclusive por benfeitorias neles realizadas, ainda que 
necessárias, as quais passarão a integrar o patrimônio estadual.

Parágrafo Primeiro: A desocupação voluntária do imóvel 
pela Cessionária deverá ser precedida de comunicação formal 
endereçada à Cedente, com, no mínimo, 60 dias de antecedên-
cia, sendo que, nesta hipótese, as despesas constantes do item 
Terceiro serão devidas até a data da efetiva desocupação do 
imóvel e lavratura de termo de entrega de chaves.

Parágrafo Segundo: Caso a desocupação do imóvel não seja 
precedida da notificação mencionada no parágrafo anterior, a 
Cessionária arcará com o pagamento das despesas referidas no 
item Terceiro até a data em que for lavrado o termo de entrega.

Quinto: Que em decorrência desta cessão de uso a Cessio-
nária se obriga, ainda, a:

a) utilizar o imóvel exclusivamente para seus fins institucionais, 
sendo vedado seu uso para qualquer outra finalidade, não podendo 
cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, a terceiros, seja a que 
título for, sem o prévio e expresso consentimento da Cedente;

b) zelar pela guarda, limpeza e conservação do imóvel de 
forma a poder devolvê-lo à Cedente nas mesmas condições em 
que lhe foi entregue, providenciando, às suas expensas, quaisquer 
obras de manutenção que se tornem necessárias e impedindo que 
terceiros dele se apossem ou utilizem, dando conhecimento ime-
diato à Cedente, de qualquer turbação de posse que porventura se 
verificar ou penhora que venha a recair sobre o imóvel;

c) apresentar, para aprovação pelos órgãos técnicos com-
petentes da Cedente, os projetos e memoriais das reformas 
necessárias, as quais deverão atender as exigências legais, res-
pondendo, inclusive perante terceiros por eventuais danos resul-
tantes das obras, serviços ou trabalhos que realizar no imóvel;

d) indicar, quando solicitado pelo Secretário de Desenvol-
vimento Regional, representante, visando à colaboração na 
execução fiscalização do Termo de Cooperação Técnica SPDR/
CPOS de 14-12-2018;

e) submeter à aprovação da Companhia Paulista de Obras 
e Serviços – CPOS quaisquer alterações de layout nas áreas 
cedidas, previamente à sua implementação.

Sexto: Que a Cedente se reserva o direito de, a qualquer 
tempo, fiscalizar o exato cumprimento das obrigações estabele-
cidas no presente termo.

Sétimo: Que a violação pela Cessionária das cláusulas ou 
condições aqui estabelecidas, bem como das disposições cons-
tantes do Decreto 58.405, de 21-09-2012, acarretará a rescisão 
de pleno direito da presente cessão de uso, independentemente 
de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial.

Oitavo: Que a não restituição imediata do imóvel pela 
Cessionária, tanto nas hipóteses supracitadas como na do item 
Quarto, caracterizará esbulho possessório e ensejará a sua 
retomada pela forma cabível, inclusive ação de reintegração de 
posse com direito a liminar.

Nono: Que os recursos necessários ao pagamento das 
despesas decorrentes deste Termo serão oriundos do orçamento 
da Cessionária.

Parágrafo primeiro: Nas despesas mencionadas no caput 
deste item incluem-se as despesas de manutenção dos imóveis, 
as despesas de utilidades públicas das áreas comuns, as despe-
sas relativas a equipamentos e serviços colocados à disposição 
dos ocupantes, independentemente de seu efetivo uso, e as 
despesas relativas aos serviços de gestão predial, sem prejuízo 
de outras pertinentes ao compartilhamento dos imóveis.

Parágrafo segundo: Os serviços de gestão predial a que se 
refere o parágrafo anterior serão reajustados conforme previsto 
no Termo de Cooperação Técnica de 14-12-2018, celebrado 
entre o Estado de São Paulo, por intermédio da então Secretaria 

 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E ASSISTÊNCIA 
MÉDICO AMBULATORIAL

 GERÊNCIA DE REDE
 Extrato de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Credenciamento 095/2017
PROCESSO IAMSPE 841/2017
Parecer CJ/IAMSPE, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
CREDENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
CREDENCIADO: L. KAZUO KASHIWABUCHI & CIA LTDA.
CNPJ/CPF 59.567.552/0001-29
OBJETO DESTE TERMO: PRORROGAR o prazo de vigência 

do contrato por mais 30 meses, com início em 01-12-2019 e 
término em 01-06-2022.

OBJETO CONTRATADO: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de OFTALMOLOGIA.

055.01.01.003 Base de dados do 
sistema informa-
tizado de exames 
laboratoriais e de 
imagem

5 - x Os dados guardados no Sistema poderão ser eliminados após o prazo de 
guarda, mantendo-se a integridade do Sistema até a eliminação de toda a 
base de dados. Por tratar-se de informações digitais de guarda temporária, 
os dados deverão ser eliminados de forma irreversível e permanente, 
utilizando-se de ferramentas que sobrescrevam o espaço digital utilizado 
pelo arquivo, em conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 
01/2009, art. 7º, § 2º.

055.01.01.004 Ficha de notifica-
ção compulsória de 
doença, agravo ou 
evento de saúde 
pública

vigência 20 x Lei Federal n. 6.259/1975, art. 7º; Portaria GM/MS n. 104/2011. A vigência 
esgota-se com a inserção das informações no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação - SINAN, do Ministério da Saúde.

055.01.01.005 Prontuário do 
paciente

vigência 20 x Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018, art. 6º; Resolução CFM n. 
1.638/2002, art.1º. Resolução CFM n. 1.821/2007. Os prontuários abertos 
depois de 31-12-1940 serão submetidos a procedimento estatístico para 
a retirada de amostras representativas destinadas à guarda permanente. 
Alternativamente à eliminação, os prontuários com prazos esgotados 
poderão ser entregues ao paciente, seu procurador ou representante legal. 
Caberá à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, às 
Comissões de Revisão de Prontuário e de Óbito e gestores das unidades 
hospitalares e ambulatoriais decidir, alternativamente à eliminação, pela 
preservação dos prontuários pelo prazo que entenderem necessário. A 
vigência esgota-se com a última movimentação.

055.01.01.006 Questionário de 
teste psicológico 
retirar da tabela

vigência 5 x Resolução Conselho Federal de Psicologia n. 007/2003, Item VI. A vigência 
esgota-se com o término dos testes e entrevistas.

055.01.01.07 Registro audiovi-
sual de exames 
ou procedimentos 
cirúrgicos

vigência 5 x A vigência esgota-se com a entrega do registro audiovisual ao paciente.
Trata-se de exame que transmite as imagens filmadas para um sistema de 
captação para ser interpretado pelo médico.

055.01.01.008 Registro de vaci-
na aplicada e de 
paciente vacinado

vigência 5 x Lei Federal n. 6.259/1975. A vigência esgota-se com o encaminhamento 
das informações à Secretaria de Estado da Saúde. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja feito em planilha, 
ao final de cada ano.

055.01.01.009 Relatório de entre-
vista psicológica

vigência 5 x Resolução Conselho Federal de Psicologia n. 007/2003, Item VI. A vigência 
esgota-se com o término dos testes e entrevistas.

055.01.01.010 Termo de consenti-
mento para coleta 
de exames de san-
gue do doador

vigência 20 x RDC/Anvisa n.34/2014, art. 15, § 2º . A vigência esgota-se com a realização 
do exame.

055.01.01.011 Sistema de Gestão 
Hospitalar

vigência - x O documento é importante para a preservação da memória institucional. 
Por tratar-se sistema informatizado de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem armazenadas em 
ambiente seguro e em local diferente e fisicamente distante do armazena-
mento do documento original, em conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-se com a descontinuidade do 
Sistema ou sua substituição.

055.01.02 Assistência 
farmacêutica

055.01.02.001 Dossiê de solicita-
ção, avaliação de 
medicamento de 
alto custo ou com-
ponente especiali-
zante - APAC

vigência 5 x A vigência esgota-se com a entrega do medicamento.

055.01.02.002 Livro de registro 
de notificação de 
receita e receituá-
rio especial

vigência 5 x Portaria Anvisa n. 344/1998, art. 64. A vigência esgota-se com o encer-
ramento do livro.

055.01.02.003 Livro de registro
de notificação de receita 
Talidomida

vigência 10 x Portaria Anvisa n. 
344/1998, art. 64, 
§ 3°. A vigência 
esgota-se com 

o encerramento 
do livro.

055.01.02.004 Notificação de 
receita e receituá-
rio especial

5 - x Portaria Anvisa n. 344/1998, art. 64.

055.01.02.005 Receituário de Tali-
domida

10 - x Portaria Anvisa n. 344/1998, art. 64.

055.01.03 Avaliação da 
capacidade laborativa 
do usuário

055.01.03.001 Processo de análi-
se de capacidade 
laborativa

vigência 5 x Lei Estadual n. 11.125/2002, art. 7º; Decreto-lei n. 257/ 1970, art. 7º. A 
vigência esgota-se com o óbito do avaliado. Trata-se de análise da capaci-
dade laborativa do usuário, dependente legal do contribuinte.

055. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E SEUS FAMILIARES (FUNÇÃO)
055.02 Promoção de ensino e pesquisa (SUBFUNÇÃO)

055.02.01 Realização de 
curso e de programa de 
residência médica

055.02.01.001 Diário de classe vigência 5 x A vigência esgota-se com o prazo final para solicitação de revisão de notas.

055.02.01.002 Prontuário do 
aluno

vigência 60 x Portaria MEC 1224/2013. Trata-se de prontuário de aluno de curso de 
pós-graduação, especialização, reciclagem e multi-profissional. A vigência 
esgota-se com o rompimento do vínculo do aluno com a instituição.

055.02.02 Planejamento 
das ações educacionais

055.02.02.001 Plano de curso vigência - x A vigência esgota-se com a publicação de um novo plano.

055.02.02.002 Plano de escolar 1 5 x
055.02.03 Registro e 
certificação da situação 
acadêmica

055.02.03.001 Expediente 
de registro de 
diploma

vigência - x A vigência esgota-se com o registro do diploma. Trata-se de cópias de 
documentos que integram o prontuário do aluno

055.02.03.002 Livro de registro de 
concluintes

vigência - x A vigência esgota-se com o encerramento do livro.

055.02.03.003 Livro de registro de 
defesa de Tese

vigência 10 x A vigência esgota-se com o encerramento do livro. Livro ata de sessão 
pública da defesa de tese, com os dados da banca dos professores e 
resumo da dissertação.

055.02.03.004 Livro de registro de 
diploma

vigência 5 x A vigência esgota-se com o encerramento do livro.

055.02.03.005 Livro de registro 
de entrega de 
certificado

vigência 5 x A vigência esgota-se com o encerramento do livro.

055.02.03.006 Livro de registro 
de entrega de 
diploma

vigência 5 x A vigência esgota-se com o encerramento do livro.

055.02.03.007 Livro de registro 
de exame de 
qualificação

vigência 10 x A vigência esgota-se com o encerramento do livro.

055.02.04 Realização 
de estudos e pesquisas 
técnico-científicas

055.02.04.001 Artigo científico vigência 1 x A vigência esgota-se com a publicação do artigo. O documento é importan-
te para a disseminação do conhecimento científico.

055.02.04.002 Processo de desen-
volvimento de pes-
quisa científica

vigência 20 x A vigência esgota-se com a conclusão da pesquisa. O documento é impor-
tante para a disseminação do conhecimento científico.

055.02.04.003 Sistema do Centro 
de Desenvolvi-
mento e Pesquisa 
- SISCEDEP

vigência - x O documento é importante para a preservação da memória institucional. 
Por tratar-se de sistema informatizado de guarda permanente, rotineira-
mente deverão ser extraídas cópias de segurança a serem armazenadas em 
ambiente seguro e em local diferente e fisicamente distante do armazena-
mento do documento original, em conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-se com a descontinuidade do 
Sistema ou sua substituição.

(Republicada por conter incorreções)

 Portaria IAMSPE 41 de 6-12-2019
O Superintendente do IAMSPE, no uso de suas atribuições 

legais, e nos termos do Regimento Interno, Resolve:
Artigo 1º – O dispositivo da Portaria IAMSPE 44, de 12-11-

2009, a seguir relacionado, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Artigo 3º - Os superiores imediatos são responsáveis 
pela correta avaliação se o afastamento pedido causará 
ou não prejuízo ao serviço prestado pelo solicitante, razão 
pela qual não deverá ocorrer qualquer diminuição do aten-
dimento ao público pela ausência do profissional afastado.

§ 1º – Os agendamentos que já tenham sido efetivados, 
deverão ser imediatamente reagendados, para uma data poste-
rior não superior a 30 dias.

§ 2º – Incumbirá ao superior hierárquico do profissional que 
solicita o afastamento a responsabilidade pelo atendimento das 
disposições do § 1º.”

Artigo 2º – Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua 
publicação.


