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 documental: 

terceirização de serviços de gestão documental; Roteiro para elaboração de Plano de Classificação e 

 de entidades extintas; Minutas de 
Editais de fomento para a Secretaria de Cultura nas áreas de Ge
que institui Comitê de Governança do SPdoc; Matriz para a avaliação de progressão para servidores 

ificação e tabelas de temporalidade-
fim: 4 secretarias de Estado, 6 órgãos da administração indireta; Orientações técnicas a 89 Comissões 

Orientações técnicas: 582 (27 
pareceres técnicos); análise de 417 editais de ciência de eliminação (30.143,63 (m) de documentos); 
formalização de Termo de Recolhimento (175,5 (m) de documentos); levantamento de indicadores para 
monitoramento e avaliação da capacidade de gestão documental em 5 órgãos.  

 
 Arquivistica de 

Gestão técnica do desenvolvimento e aprimoramento do SPdoc, gestão do contrato SPdoc; 
implementações do SPdoc efetivadas: São Paulo Previdência, Secr

capacitados); Implementações do SPdoc em andamento: Secretaria 
Transportes Metropolitanos Secre de Educação, Secretaria da Saúde e 
Secretaria de Turismo (56 servidores capacitados); assessoramento ao Comitê Gestor do SPdoc; 701 
orientações técnicas aos protocolos e usuários do SPdoc. 

 

s: 403 Atendimentos realizados; Monitoramento da implementação das políticas de gestão 
documental e acesso à informação nos municípios paulistas; revisão de 306 séries documentais para 
elaboração de tabela de temporalidade modelo das atividades-meio do legislativo municipal; 

estadual sobre a gestão documental e acesso à informação nas Prefeituras Municipais” com adesão de 

. 
 

stico:  4 palestras em 

ntro Paulista sobre gestão 
documental e acesso à informação: 154 representantes de 42 municípios; 3 Palestras sobre o SIC.SP e 

participantes; 2 palestras sobre a interface entre gestão documental e acesso à informação em eventos 
rotocolo para a Administração 

Pública do Estado umental e acesso 
 

 
 

 
2 
6 

acervos analógicos e di

. 126 Visitas monitoradas. 2 
 

 

idores no Twitter e o tráfego no site 
foi de 207.384 acessos.   

 
Controle de documentos: 929 

empréstimos, 101 digitalizações e 899 devoluções; Remanejamento de 1.046 cxs para organização dos 
metalização e cadastro: 130 cxs; 

Preparação para eliminação: 1.540 cxs; Amostragens finalizadas: 183 Séries documentais; Preparação 
para recolhimento: 386 cxs; Embalagem de 1.200 encadernados; 2 editais de ciência de eliminação. 
Projeto-piloto para aprimoramento da metodologia de classificação e avaliação de documentos. 

 

 
Organização do Acervo: 14.065 

Controle do Acervo: 11.694 itens 
movimentados para atendimento ao público; Troca de acondicionamento: 234.700 itens 
reacondicionados. 

ados.  - 
ão: 58 documentos; Acondicionamento: 

: 36.341 documentos. Acervo 
Catalogação: 659 livros; Classificação e indexação: 181 volumes; Acondicionamento: 

3.499 livros; Revisão e Conferência do acervo de livros: 10.328 volumes.
Acondicionamento: 930 exemplares; Ordenação: 5.381 periódicos;  
Elaboração do Guia do Acervo: 2.541.946 itens documentais identificados, 6.744 cxs e 1.820 livros 
descritos relativos a 5 fundos públicos (secretarias) e 7 fundos privados (5 ex-governadores, arquiteto 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo
Índice de registros paroquiais de terras de São Paulo Itapeva da Faxina; Catálogo de 

mapas do 2° Cartório de Notas; Catálogo de mapas do IHGSP; e Catálogo de mapas da 2ª Região 
Militar. 

antes; 
ofilmes 

digitalizados de Registros Paróquias; 13 microfilmes digitalizados de Registro de Terras; e 42.907 
 
 
imagens de demandas internas e externas.   19.677 cxs, jaqueta 
de poliéster, folders, interfolhamentos e 635 encadernações espirais. 

 
863 

 da Secretaria da Segurança 
Pública.  44 itens doados pelo Prof. Paulo Sérgio Pinheiro, entre livros e pastas de documentos 

aproximadamente 270 cxs da Comis ná-Uruguai, totalizando cerca de 
900 itens de acervo bibliográfico e 115 itens recebidos de fontes diversas. 

 
3.241 certidões de Imigração e 93 certidões de inteiro 

teor de registros de terra, autos cíveis e outros documentos. 
 

1.576 consulentes presenciais; 10.786 consulentes com 
pedidos de certidões; 1.658  nas exposições; 2.256 
participantes de cursos, palestras, oficinas e treinamentos; 5.626 atendimentos por e-mail; 5.470 

17.952 itens 
documentais. 

 

(vedação de entrada e consumo de alimentos nas dependências da UAPE) e treinamento da brigada de 
incêndio. 

 

proposta de intervenções, ações para interrupção do ciclo de reprodução das brocas, isolamento dos 
focos de infestação, melhorias nos depósitos, sanitização e planejamento de tratamento definitivo do 
acervo.  

 

bela de Temporalidade de 
écnica para a gestão, acesso e 

ara a promoção da gestão 
documental nas Administrações Municipais; Consórcio Intermunici

o da gestão documental na trilha 

produção de vídeos, cursos e eventos sobre gestão documental. U
eletiva e lançamento do Projeto “Pauliceia 2.0”
5.232 cadernetas de campo e 126 mapas. ITESP: digitalização de 19 fotos para composição de material 
expográfico para o Centro de Memória Agrária de São Paulo - CEM
acompanhamento da higienização, cadastro e transferência dos livros para o depósito de acervo. 

 
 
portal, com a participação do Comitê Gestor, foi completamente 
agosto, tendo como principais mudanças melhor visualização e responsividade; reorganização dos 
dados permitindo acesso direto a conteúdos, com formatos abertos, georreferenciamento e 
possibilidade de cruzamento de dados; inclusão de mapas e outros recursos para facilitar a divulgação 
das informações; acesso a mais de 40 aplicativos do Governo do Estado. Está sendo realizada pesquisa 
de opinião entre os usuários (457 respostas nos primeiros três meses) e os resultados serão publicados 
em janeiro de 2018. 

 
São Paulo tirou nota máxima, 10 (dez), nas três 

a CGU, uma metodologia para medir a 
transparência pública em Estados e Municípios, especialmente o acesso a informações.  

 

Colegiado para sistematizar e fornecer as informações relativas à prestação dos serviços públicos, atuou 
este ano prioritariamente com vistas à atualização e melhorias 
de Ouvidorias. 

 
Com reuniões mensais e 

participação de representantes da sociedade e de outros Poderes, deu seguimento ao Grupo de Trabalho 
Transparência e Segurança e aprovou quatro deliberações relativ
de um novo Grupo de Trabalho (Conjunt

 
a OGE dá apoio e orientação aos 

responsáveis pelo cadastramento de informações, incluindo levantamento dos sistemas e conjuntos de 
dados disponibilizados nos sites dos órgãos do Governo do Estado para a devida catalogação e 
disponibilização para downloa oaberto.sp.gov.br). 

 
A OGE é responsável pelo recebimento, instrução e análise dos 

recursos administrativos em pedidos de acesso à informação, nos
 371 recursos SIC, todos analisados, 
da apreciação dos recursos, a OGE 

também auxilia na orientação e fiscalização do cumprimento das normas de acesso à informação por 
parte dos órgãos e entidades da administração pública. A seguir, os recursos SIC, mês a mês: 

 
 

 
 
 

 
 

A OGE participou da segunda edição do PitchGov SP, com dois desafios, 
um voltado a potencializar o acesso à Rede de Ouvidorias e o outro com vistas a facilitar o acesso à 
relação de serviços públicos estaduais; as reuniões e providências das startups selecionadas estão em 
andamento. 

 
A OGE também trabalha 

conjuntamente com órgãos e entidades, como é o caso da particip

 Paulo (SP), onde a OGE organizou, 

ações definidas para 2017, 
contribuindo para ações voltadas à prevenção à corrupção, tendo sido escolhida para atuar como 
Secretaria Executiva em 2018. O Ouvidor Geral do Estado esteve 

 Internal Audit Community of Practice / Public Expenditure 
Management Peer-Assisted Learning, iniciativa para compartilhar experiências de controle interno e 

opeu, e também na Conferência 
Contabilidad y Responsabilidad para El Crecimiento Económico Regional  - CReCER 2017, realizada 

utras instituições, na Cidade do 

m eleitos para a composição da nova 
diretoria.  

 
Até 31 de dezembro haviam sido registradas 509 

denúncias (194 estaduais, 23 federais, 292 municipais), todas diretamente encaminhadas para 
providências dos órgãos competentes participantes da plataforma (Ministério Público Estadual, 

o - Ouvidoria Geral - CGM; 

azendária; Secretaria de Governo - 
Corregedoria Geral da Administração; Tribunal de Contas do Estado; Tribunal de Contas da União). 

 

 
 aulista de Ouvidorias, 

com a participação de 50 pessoas; 
 
 Participação na Ação Global do Sesiem Santana de Parnaíba, tradicional oferta de 

tendimentos, com entrega do folheto 
institucional e esclarecimentos sobre o funcionamento da Ouvidoria; 

 
 mação, realizado no 

Auditório do Arquivo Público do Estado, com 192 inscritos, com organização da OGE, Arquivo 
Público do Estado e Corregedoria Geral da Administração;  
 

 Lançamento do projeto “Ética para jovens”, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial - ETCO, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e OGE. A iniciativa inclui 
site (www.eticaparajovens.com.br) e programa para apoiar professores do ensino médio na abordagem 
do tema; 

 
 Seminário “Mediação: Transformando conflitos em oportunidades de relacionamento”, 

no mês de agosto, com a presença de 80 Ouvidores estaduais; 
 
 Curso de Mediação Judicial, promovido por meio de parceria entre a OGE e o Tribunal 

de Justiça. O curso, já oferecido pelo TJ-SP, foi especialmente adaptado às necessidades das 
Ouvidorias, com elevada carga horária, e capacitou 20 participantes; 

 
 Realização da primeira edição do Projeto Ouvidoria Itinerante, no Centro de Integração 

da Cidadania - CIC Jaraguá, com o objetivo de disseminar informações sobre Ouvidoria pública, 
aproximando-a da população. O evento contou com 40 participantes; 

 
 A OGE foi entidade julgadora no evento “Hackthe Campus”, no qual universitários 

desenvolveram ferramentas para aperfeiçoar o portal da transparência da Unicamp.  
 
 Prestação de contas e divulgação da atuação das Ouvidorias: publicação de 77 notícias 

no site da OGE (www.ouvidoriageral.sp.gov.br), participação em eventos públicos, artigos em jornais 
da capital e do interior e entrevistas a rádios e TVs.  

 
9.11. Ouvidoria Geral em registros administrativos: Expedidos 190 ofícios, abertos 392 

expedientes e arquivados 614 expedientes. Atuação como Ouvidoria da Secretaria de Governo: 
registradas 3.078 manifestações até novembro, sendo 398 da Ouvidoria da Secretaria de Governo e 
2.680 recebidas diretamente pela Ouvidoria Geral. 

 
10. Unidade Arquivo Público do Estado  
 
O Arquivo Público do Estado tem a missão de atuar como órgão normativo e coordenar a 

execução da política estadual de arquivos, por meio da gestão, preservação e acesso aos documentos 
públicos, contribuindo para a eficiência e memória da administração pública, o acesso à informação, a 
produção de conhecimento e a garantia de direitos aos cidadãos. A instituição custodia e preserva 
21.345,69 metros lineares (m) de documentos de acervo permanente e custodia 12.600 (m) de 
documentos em idade intermediária. Ao longo de 2017 a instituição realizou as seguintes ações: 

 
10.1. Política de acesso à informação: Monitoramento de 19.392 pedidos de informação à 

administração estadual; coordenação sistêmica de 211 SICs e 391 orientações técnicas - OT; 100 
atendimentos ao cidadão e 3.101 redirecionamentos de pedidos; 3 capacitações (402 agentes públicos); 
aprimoramento  do  sistema SIC.SP. 
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A aplicação que simplifica a vida do produtor rural e torna mais eficiente o controle 
sanitário dos produtos agropecuários foi incrementada com a implantação do módulo de Gestão de 
Agrotóxicos, que possibilitará o rastreamento de toda a cadeia do uso de agrotóxicos na agricultura 
paulista, desde sua produção ou importação até o descarte de resíduos e das embalagens vazias. O 
Gedave também ganhou novas funcionalidades, como as que permitem o controle de vacinação contra 
brucelose e a gestão de antígenos, tuberculinas e viveiros de mudas.  

 

 
 Entre janeiro e novembro de 2017, a Prodesp realizou 

zação da infraestrutura 

diferentes projetos de clientes.  
 

 Com o intuito de modernizar a infraestrutura de comunicação de voz do 
Governo do Estado de São Paulo e de reduzir os custos com ligações telefônicas  fixo-fixo e fixo-
móvel entre suas unidades, começou a ser implantada solução de 
utilizando a rede Intragov.  Na primeira etapa foram interligad

 Arquivo Público do Estado e o Palácio 
dos Bandeirantes.  Além de uma economia estimada em cerca de R$ 20 milhões/ano, a iniciativa 
possibilita a gestão centralizada dos serviços telefônicos e facilitará a sua contratação por todos os 
órgãos do Governo, mediante adesão ao contrato firmado pela Prodesp. Também haverá um salto de 
qualidade na infraestrutura de comunicação do Estado com a oferta de novos recursos, como 
videoconferência. 

 

 
 pelo segundo ano consecutivo, por seu desempenho econômico-

o Ano, na categoria serviços para 
tica Hoje. 

 

 

 
 Redução de aproximadamente 54% dos pregões eletrônicos realizados, o que representa 

R$ 148 milhões, em relação aos valores das prévias pesquisas de mercado dos produtos e serviços 
adquiridos. 

 
 Redução de custos e despesas no montante de R$ 10,4 milhões referentes ao 

es do iClipping. 
 
 

 
 Redução no consumo de aproximadamente 34 toneladas mensais de papel jornal com o 

l, representando 408 toneladas anuais. 
 
 Redução do quadro de pessoal em 1,87% no comparativo entre 2014 e 2015; em 0,64% 

no comparativo entre 2015 e 2016; e de 3,84% em 2017, no comparativo com 2016. 
 
 Redução de 28,83% no consumo médio de água em 2015, em relação ao consumo médio 

de 2014; de 5,34% no consumo de 2016 em relação a 2015, e de 11,82% no consumo de 2017 em 
relação a 2016. 

 
 o comparativo de 

consumo entre 2015 e 2016; e de 3,86% entre 2016 e 2017. 
 
 Para 2017 foram provisionados R$ 350 milhões em receita bruta; R$ 482 mil de 

 em relação aos R$ 244 milhões 
trutura e tecnologia da informação; 

R$ 2,5 milhões de investimento no parque gráfico; e desembolso de R$ 77,7 milhões de repasse à 

 
 546 títulos produzidos no ano, 5.560 títulos de livros produzidos nos últimos 10 anos, 

 
 

o. 
 
 

 
 

 
 Cerca de 3 mil viagens foram utilizadas para realizar as 10,8 mil entregas do projeto 

SEE  em 4,4 mil estabelecimentos. 
 
 da aplicação de 

consultas e serviços online, resultando em mais de 31 milhões d
Cadastrais emitidas em  

 
 Emissão de 13.171 certificados digitais de atributos para identificação e acesso funcional 

do Projeto Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente; 7.003 certificados 
ência da Polícia Civil –

certificados digitais de atributos para os registrados no CAU/SP - Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. 
 
 

 
 26 milhões de visitas ao site da Imprensa Oficial até novembro/2017. 

 
 

provenientes das ARs Vinculadas e de suas ARs Próprias.  
 
 dos digitais para 

–

 
 ão, com a guarda de 

cerca de 30 mil caixas de documentos. 
 
 Até novembro, foram investidos R$ 37 mil em capacitação, reciclagem e 

aperfeiçoamento dos empregados, equivalente a 4.200 horas de treinamentos.  
 
 48.588 chamados registrados pelo Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, permitindo 

um acompanhamento eficaz de todas as demandas.  
 
 rvíveis, acumulando 

pouco mais de 560 toneladas de aparas processadas neste ano. 
 
 45 Parcerias: eventos realizados ou apoiados. 

 
Objetiva a prestação de serviços 

gráficos e toda a gestão dos livros didáticos presentes no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, 
além da distribuição e entrega destes materiais. O projeto também contempla o Serviço de Atendimento 

erial didático-pedagógico é de acordo 
com as especificações pertencentes a 10 programas da SEE. 

 
O Projeto Secretaria Estadual de Educação - SEE 2017 teve 

inicio em setembro/2016 e foi finalizado em agosto/2017. Ele contemplou a impressão e distribuição de 
aproximadamente 64 milhões de livros didáticos para professores e alunos no ano letivo de 2017. O 
Projeto SEE 2018, iniciado em setembro 2017, prevê a impressão e distribuição de mais de 67 milhões 
de livros didáticos. Superando os resultados de 2017 em mais de 3 mil unidades.  

 
a foi iniciado no ano de 

2014. Em 2017 foram digitalizadas 4.346.152 páginas com a guarda de cerca de 30 mil caixas de 
documentos. 

 

 
 

 
Conselho Nacional de 

Transparência; Comissão Estadual de Acesso à Informação - CEAI; Comitê Gestor do SPdoc; Grupo 
de Trabalho: Transparência e Segurança/Conselho da Transparência; Solução de documentos digitais 

Business Process Model 
and Notation

 
- Prodesp 

 
Principais ações/projetos Prodesp - janeiro a novembro 2017 
 

 
 O Poupatempo Guarulhos foi transferido para 

um novo espaço, cedido gratuitamente pela iniciativa privada, o que vai proporcionar uma economia 
anual de cerca de R$ 1,2 milhão com a isenção do aluguel e do IPTU. No âmbito das iniciativas do 

coleta biométrica para emissão do 
RG e da CNH em todos os postos, o mesmo acontecendo com o agendamento de serviços da Secretaria 
do Emprego e Relações do Trabalho e a emissão do RG. Também foram instalados mais 50 totens de 
autoatendimento em postos do Poupatempo, além de outras localidades, como duas estações do metrô – 
Paraíso e Vila Prudente –, shoppings e supermercados da capital, e cidades do interior. Novos serviços 

iminais, Reconhecimento de 

mento, que permite acompanhar desde o momento em que o cidadão 
agenda um serviço até sua conclusão, foi implantado nas unidade

iracicaba. Em 2017, pelo terceiro 
ano consecutivo, o Poupatempo foi eleito pelos paulistanos, em 
Serviço Público de São Paulo. 

 
Foram disponibilizados oito novos aplicativos que 

permitem a denúncia de crimes am
istro de reclamações referentes a serviços 

de saneamento básico, gás encana  a pesquisa sobre os direitos do 
istração da rotina de tratamento 

ao perfil dos 645 municípios paulistas 
s estações do Metrô. Funcionando 

como uma loja de aplicativos do Governo do Estado de São Paulo, o SP Serviços é uma das iniciativas 
locam uma série de informações e 

 
 
serviços de diferentes órgãos no celular do cidadão. Somados, o SP Serviços e os aplicativos por ele 
reunidos contabilizavam em novembro de 2017 cerca de 10,4 milhõ

 
O sistema inteligente de consciência 

situacional que auxilia as Polícias Civil e Militar na prevenção e combate à criminalidade ganhou uma 
 informações em tempo real e que 

permite acesso a partir de qualquer local conectado à Intragov, a rede de comunicação do Governo do 
 bases de dados, como as de boletins de 

ocorrência, de veículos furt 0, além de imagens - em tempo real ou 
armazenadas - de câmeras públicas e privadas. O número de leitores automáticos de placas de veículos 
conectados ao sistema saltou de 3280 para 7017; e o de câmeras 
658. Atualmente, o sistema recebe em média 16 milhões de leitur
setembro de 2015, as viaturas da Polícia Militar já realizaram 

 

 o registro de boletins de 
a, o cidadão verá com clareza se a 

natureza de sua ocorrência permite fazer o BO pela Internet ou 
conduzido por um passo a passo, garantindo que todas as informações necessárias sejam fornecidas. A 

aptará automaticamente à tela de 
celulares e tablets. A modernização dos fluxos de retaguarda agilizará a liberação dos BOs Eletrônicos 
pela Polícia Civil. Todas as seis categorias de BOs que podem ser feitos pela Internet, foram 
modernizados estarão disponíveis ao cidadão em janeiro de 2018.
delegacias físicas, que contempla a infraestrutura de informática, o layout e a comunicação visual do 
espaço de atendimento, a usabilidade de sistemas e a disponibilização de atendentes, estão previstas 
para serem implantadas em 11 unidades policiais até o encerramento do ano.  

 

O sistema que permite que todas as etapas de um inquérito, da instauração ao seu ajuizamento 
ica, foi disponibilizado para 780 novas 

unidades policias até 1 de dezembro de 2017.  O Inquérito Policial Eletrônico, entre outros benefícios, 
dá maior rapidez aos procedimentos de instauração, condução e ajuizamento; proporciona economia de 
tempo e dinheiro, com a dispensa do transporte físico de documentos em papel; libera espaço físico nas 
delegacias com o fim dos arquivos físicos; e elimina o risco de extravio ou perda de documentos. 

 
O portal Internet por meio do 

qual é possível solicitar o licenciamento de edificações junto ao Corpo de Bombeiros ganhou 
funcionalidades que permitem ao interessado agendar atendimento técnico presencial, enviar as plantas 
dos imóveis para análise em arquivo digital, solicitar o esclarecimento de dúvidas e encaminhar 
recursos. Também foi implantada aplicação que possibilita o uso de tablets pelos Bombeiros para 
registro in loco das vistorias técnicas.  

 
 
 

g) Poupatempo do Empreendedor (Junta Comercial do Estado de São Paulo): Foi 
implantado no portal Via Rápida Empresa módulo que reúne todos os órgãos estaduais envolvidos no 
licenciamento de empresas: Corpo de Bombeiros, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Centro de 
Vigilância Sanitária e Cetesb. O empreendedor interessado pode fazer tudo pela Internet: encaminhar 
as informações necessárias, pagar taxas, acompanhar a sua solicitação e, ao final, emitir o Certificado 
de Licenciamento Integrado. Também estão integradas ao portal prefeituras - cerca de 260 em 1 de 
dezembro de 2017 -, que são responsáveis pela avaliação prévia de viabilidade de localização das novas 
empresas. Além de desburocratizar o processo de abertura de empresas, trazendo comodidade e 
economia de tempo e dinheiro ao empreendedor, a solução minimiza a redundância de dados e erros 
cadastrais.  

 
h) RH Folha (Secretaria de Planejamento e Gestão): Foi iniciado o desenvolvimento do 

sistema que permitirá a gestão da vida funcional dos servidores da administração direta e autárquica, 
abrangendo ingresso, frequência, concessão de benefícios e vantagens, evolução na carreira, contagem 
de tempo e aposentadoria / pensão. Entre outras vantagens, o sistema permitirá uma governança de RH 
mais efetiva, disponibilizará automaticamente informações para cálculo da folha de pagamento do 
Estado, agilizará a obtenção de informações consistentes e os processos de concessão de benefícios e 
aposentadoria e reduzirá custos com a eliminação de controles paralelos e processos manuais. A 
primeira fase da solução - que trata do ingresso - será implantada em 2018. 

 
i) Bolsa Eletrônica de Compras (Secretaria da Fazenda): A informatização das compras 

públicas proporcionou cerca de R$27 bilhões em 17 anos de ambiente eletrônico de compras do 
Governo. Esta economia foi incrementada com a implantação do piloto para a Secretaria da Saúde, do 
e-GRP, sistema de gerenciamento eletrônico de atas de registro de preços. Também foram 
desenvolvidas e disponibilizadas funcionalidades para aplicação da cota exclusiva de 25% destinada às 
micro e pequenas empresas, nos termos da Lei Complementar 147/2014; e para o agrupamento de 
compras de itens correlatos, o que contribuirá para atrair um maior número de fornecedores 
interessados, ampliando a chance de o Estado comprar mais barato.   

 
j) S4SP - Saúde para São Paulo (Secretaria da Saúde): Foi dado prosseguimento à 

implantação do sistema de gestão hospitalar que está padronizando e centralizando as informações de 
atendimento na rede pública estadual. Com isso, mais três hospitais atingiram o nível de maturidade 3: 
Complexo Hospitalar Padre Bento, de Guarulhos; Maternidade Caieiras; e Hospital Regional de 
Osasco. O nível de maturidade 3 é atingido quando estão informatizadas as áreas de atendimento 
médico - admissão de pacientes, controle de leitos, agendamento, laboratório de análises clínicas etc - e 
de faturamento ao SUS. Hoje, 37 hospitais estão com o S4SP em diferentes estágios de implantação.  

 
k) GS-Net (Secretaria da Saúde): Foi implantado em caráter piloto, na Farmácia de Alto 

Custo de Guarulhos, o recurso de controle de lote e validade dos medicamentos. O GS-Net informatiza 
a gestão de toda a cadeia de suprimentos da Secretaria da Saúde, do planejamento das compras e 
controle de estoque até a entrega dos medicamentos às unidades de saúde ou ao cidadão. O GS-Net traz 
uma série de benefícios, como redução de custos e controles financeiros mais precisos nas compras, 
diminuição do desperdício, e maior garantia de disponibilidade dos medicamentos para a população. 


