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30.420,29 m/l de documentos avaliados; 892,5 ml de documentos recolhidos e doados para o 
APESP; 29.527,79 ml de documentos avaliados destinados à eliminação pelos órgãos/entidades do 
SAESP; 91 Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso – CADAs orientadas e 500 
Subcomissões; 06 Termos de Recolhimento, 02 Termos de Doação formalizados; elaboração de 4 
planos de classificação e tabelas de temporalidade das atividades-fim (SSP, ARTESP, DAEE e 
IMESC); 3 Comunicados de inexistência de documentos das atividades-fim (AGEMCAMP, FDE e 
AGEM SOROCABA); 2  Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos das 
Atividades-Fim atualizados (Saúde e DETRAN); elaboração de atos normativos: Portaria 
UAPESP/SAESP nº 3, de 08/10/2020, que aprova versão atualizada do "Manual de orientação para 
o uso do ambiente digital de gestão documental do Programa SP Sem Papel"; Portaria 
UAPESP/SAESP-4, de 23/11/2020, que substitui os Anexos I e II da Instrução Normativa 
APE/SAESP nº 1, de 10/03/2009, que definem os requisitos e metadados a serem adotados pelo 
ambiente digital de gestão documental do SP Sem Papel e por outros sistemas autorizados de gestão 
arquivística de documentos; Minuta de Portaria sobre mapeamento e modelagem de documentos 
digitais; Minuta de Portaria que dispõe sobre o tratamento de acervos de documentos das entidades 
controladas direta ou indiretamente pelo Estado em processo de alienação, fusão, cisão, liquidação, 
dissolução e extinção; Minuta de Portaria que define procedimentos para orientar o processo de 
mapeamento de documentos digitais no ambiente digital de gestão documental “Documentos 
Digitais” do SP Sem Papel; elaboração do Programa de Gestão Documental, com 5 projetos com a 
finalidade de promover a elaboração de instrumentos de gestão documental, a avaliação da massa 
documental acumulada, o recolhimento de documentos permanentes, a expansão do Programa SP 
Sem Papel e a regulação da prática da digitalização no âmbito da Administração Estadual. 
Modernização e expansão do Sistema SPdoc e implementação de normas e procedimentos de 
protocolo: Administração central do Sistema SPdoc; 911 atendimentos (107 reuniões virtuais); 
modernização do SPdoc: 6 melhorias, 4 correções e 3 novos desenvolvimentos; implantação parcial 
do SPdoc na SPOG; 2.182 novos usuários em 2020; 58.809 usuários no total; 6.262.311
documentos produzidos no sistema; 14 mapeamentos de documentos compostos para o ambiente 
digital de gestão documental do SP Sem Papel; diagnóstico das unidades de protocolo de 54 órgãos 
e entidades estaduais: 564 unidades com atribuição de protocolo, 1.568 servidores públicos, 142 
funcionários terceirizados e 90 estagiários. Produção, gestão e preservação de documentos digitais: 
Participação no processo de implantação do Programa Sem Papel na Administração Indireta; 665 
atendimentos técnicos para os órgãos e entidades do SAESP (4 visitas presenciais; 322 reuniões); 
622 modelos elaborados de documentos digitais para o SP Sem Papel; 23 tópicos atualizados e 
criação de 06 novos tópicos no “Manual de orientação para uso do ambiente digital de gestão 
documental do Programa SP Sem Papel"; atividade de operação assistida, em colaboração com a 
Fundação Vanzolini, 15 dias sequenciais (6h/dia) após implantação, a cada entidade; 1 Web dúvida 
(3h) sobre novos procedimentos, em parceria com a Fundação Vanzolini; 1 parecer técnico sobre 
modelagem da documentação da BEC/SP para PGE; Aprimoramentos do SP Sem Papel: 15 
requisitos revisados, 2 regras de negócio elaboradas, 33 funcionalidades homologadas, elaboração 
de 3 relatórios de ajustes necessários para Prodesp; 8 erros testados, identificados e notificados. 
Promoção de gestão documental e acesso à informação nas administrações municipais: 134 
atendimentos a Prefeituras e Câmaras Municipais; 64 reuniões virtuais; Gestão e monitoramento de 
4.586 acessos ao “Mapa Paulista de Gestão Documental e Acesso à Informação Municipal”; 
Atualização da base de dados do CAM; 104 horas de capacitação, com 52 participantes; Análise de 
13 funções, 78 subfunções, 86 atividades e 1.877 séries documentais do Livro “Planos de 
Classificação e Tabelas de Temporalidade Documentos para as Administrações Públicas 
Municipais”, de autoria de Daíse Apparecida Oliveira, e cotejo com os instrumentos de gestão 
documental da Administração Pública Estadual para a elaboração de “Planos de Classificação e 
Tabelas de Temporalidade de Documentos modelo para o Poder Executivo Municipal (atividades-
meio e fim)”. Atendimento ao público: 73.910 pessoas, sendo 440 presenciais; 8.559 consultas para 
certidões; 112 em visitas técnicas/monitoradas; 107 nas exposições físicas; 48.313 visitas às 
exposições virtuais; 7.068 participantes de cursos, palestras, oficinas; 8.780 por e-mail; e 531 
telefônicos. Emissão de 1.481 certidões, sendo 1.337 certidões de Imigração, 5 certidões de inteiro 
teor de registros de terra, autos cíveis e outros e 139 certidões e cópias certificadas para fins 
jurídicos. Reproduções feitas a pedido dos consulentes (Acervo Iconográfico): 4.882 documentos 
Site do APESP e redes sociais: 233.148 visitantes no site e com 1.431.748 visualizações de páginas; 
3.013 atendimentos (sendo 2.798 do fale conosco, 83 atendimentos gerais no e-mail da 
Comunicação, 16 atendimentos de jornalistas e 116 atendimentos via redes sociais); 24.971 
visualizações no canal APESP no YouTube; 2.076 seguidores no YouTube; 62.707 seguidores no
Facebook, 15.960 no Instagram, 28.109 no Twitter e 510 no Linkedin; 5 transmissões ao vivo pela 
internet com 9.749 visualizações, e 24 vídeos produzidos, com 4.794 visualizações, além de 30 
notícias. Tratamento técnico do acervo permanente - Guia do Acervo: em razão da pandemia as 
descrições estão em revisão. Disponibilização digital de instrumentos de pesquisa: Inventário do 
Arquivo Júlio Prestes de Albuquerque, Campanha Presidencial de Armando de Salles Oliveira: 
índice analítico; Arquivo Adhemar de Barros; Catálogo do Arquivo Pessoal Altino Arantes; 
Catálogo de processos do Tribunal de Justiça de São Paulo, Catálogo de documentos recolhidos da 
Fundap (1974-2016), Catálogo de documentos da Companhia Interestadual da Bacia Paraná-
Uruguai (1951-1972), Catálogo de processos de censura teatral da Divisão de Diversões Públicas da 
Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo (1926-1970) – Arquivo Miroel Silveira e 3 novos 
índices de registros de terras - totalizando 17 concluídos. Acervo textual: Identificação: 45.097
itens; Indexação: 8.506. Descrição arquivística: 28.697 itens; Controle do Acervo: 274.221 itens 
movimentados para atendimento ao público; Troca de acondicionamento: 10.970 itens; Documentos 
acessados para emissão de certidão: 1.135 itens. Acervo cartográfico - Descrição arquivística: 513 
documentos; Digitalização: 162 documentos; Identificados: 501 documentos; Classificados: 501 
documentos; Ordenados: 3.259 documentos; Higienizados: 605 documentos; Acondicionamento: 
1.352 documentos. Acervo iconográfico - Descrição: 1 conjunto documental - Secretaria do 
Planejamento; Identificação: 2.684 itens; Descrição arquivista: 8.442 itens; Organização do Acervo: 
8.442 itens; Acondicionamento: 2.631 documentos; Higienização: 4.728 documentos; 
Digitalização: 1.580 itens. Biblioteca e Hemeroteca: Controle do acervo: 360 metros lineares de 
acervo monitorado; Acervo Bibliográfico: Catalogação: 5.917 livros; Classificação e indexação: 
5.618 volumes; Inventário: 5.993 livros; Higienização de 491 itens/volumes; Reparo de 205 livros; 
Acondicionamento de 542 itens. Hemeroteca: Catalogação: 16.258 jornais e revistas; 379 
periódicos ordenados; Acondicionamento de 625 itens; Higienização de 649 periódicos. 
Preservação: documentos reparados: 719; restaurados: 20; higienizados: 36.991. Microfilmagem: 
digitalização e tratamento do Projeto Censura teatral - 41 caixas com 618 processos, totalizando 
44.638 imagens; digitalização das Fichas de catalogação do IGC - 4.826 imagens; demandas 
Internas e externas de digitalização - totalizando 2.232 imagens; Atividades realizadas em tele 
trabalho: Planilhamento dos Filmes digitalizados dos Maços de População – 219 rolos com 271.196
imagens. Tratamento técnico de 109 rolos com 131.840 imagens; Digitalização de pedidos 
Jurídicos: Santa Terezinha - 46 processos com 2.885 imagens; Maternidade de São Paulo - 4

 
foram de forma “remota”, respeitando regulamento publicado previamente no PDP 
(www.parcerias.sp.gov.br), com agendas e súmulas publicadas no site. Destacando os eventos 
realizados em: (i) maio e junho/2020 - “Ação de Impacto Social – Fundação CASA”; (ii) 
Maio/2020 - “Sistema de Contas Vinculadas” – Agentes Financeiros; e (iii) Julho/2020 - Nova 
Rodada de Sondagem de Mercado da “Linha 08 e 09 – CPTM”. Concessões contratadas (Gestão de 
Contratos): Atualmente, o Estado possui 28 Concessões e 12 PPP celebradas, no total de 40 
contratos assinados e em andamento. Para todas as concessões contratadas, a Unidade de Parcerias 
atua em conjunto com as agências reguladoras, Secretaria da Fazenda e Planejamento e 
Procuradoria Geral do Estado – PGE, bem como com os setoriais diretamente envolvidos, na 
discussão do status e das pendências de cada contrato, visando à resolução das questões contratuais 
e o equacionamento dos desequilíbrios e dos passivos regulatórios. Cabe destacar que, em 2020: (i) 
GESP assinou o maior contrato de concessão de rodovias do país, para a operação do Lote PiPa 
(Piracicaba - Panorama), de 1.273 km de estradas, prevendo investimento de R$ 14 bilhões; (ii) 
Revogação da caducidade e manutenção do contrato de PPP, e para retomadas das obras da Linha 6 
– Laranja do Metrô. A concessionária “Linha Universidade Participações S.A.” (grupo espanhol 
Acciona) adquiriu do consórcio Move São Paulo os direitos na parceria público-privada (PPP) para 
a construção, operação e manutenção da linha, com anuência do GESP. Participação em eventos e 
premiações: Com o intuito de fomentar a Carteira de projetos do Programa Estadual de Parcerias, a 
equipe da Subsecretaria de Parcerias participou de eventos nacionais e internacionais, destacando: 
(i) “I Congresso Nacional de Gestão Pública para Resultados (ConGpR)”, aconteceu entre os dias 
11 a 13 de março, em Fortaleza-CE; (ii) “Roundtable online: Estruturação de parcerias em época de 
covid-19: desafios e proposições”, realizado pela FGV Projetos em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura (IBEJI)”, no dia 23 de abril; (iii) “Fórum Anual de 
Liderança em Infraestrutura Estratégica Global da CG/LA”, realizado em plataforma GViP, 
permitindo encontros privados entre líderes e interessados nos projetos; (iv) “P3 Awards 2020”, 
premiação ocorrerá em janeiro/2021. O ano de 2020 corresponde à 7ª edição do prêmio, e o Estado 
de São Paulo, por meio da Subsecretaria de Parcerias, está entre os finalistas em duas categorias: (i) 
Melhor Projeto Operacional de Infraestrutura Social, com o projeto Complexos Hospitalares; e (ii) 
Promotores do Setor Público do Ano, com a equipe da Subsecretaria de Parcerias. I.2 - Unidade de 
Parcerias Sociais - Produto: 1709 – Portal de Parcerias com o 3º Setor disponibilizado. Descrição: 
Plataforma na internet disponibilizada para tramitação eletrônica, com visualização pública, de 
procedimentos relacionados à celebração e ao acompanhamento de parcerias com o 3º Setor. 
Produto: 1763 – Aperfeiçoamento da Contratualização, Regulação e Fiscalização com 3º Setor: 
implantação de projeto piloto de contratualização por resultados com organizações do 3º Setor de 
quatro segmentos diferentes, com vistas ao aperfeiçoamento da contratualização, regulação e 
fiscalização das Parcerias Sociais. I.2.1 - Atividades Organizacionais e Formalização das 
Responsabilidades: (i) Acompanhamento dos contratos de gestão vigentes e das convocações 
públicas voltadas à celebração de novos ajustes, oferecendo orientações técnicas às Secretarias 
contratantes; (ii) Assessoramento para o aprimoramento de indicadores (e metas) de resultado e de 
impacto dos contratos de gestão; (iii) Edição e promulgação do Decreto Estadual nº 64.367 de 2019, 
que institui um portal eletrônico para realizar, de forma pública, transparente e impessoal, a seleção 
das Organizações Sociais e o acompanhamento da execução dos contratos de gestão no Estado; (iv) 
Conclusão do “portal de parcerias com organizações da sociedade civil” de que trata o Decreto nº 
61.981/2016. Portal de Parcerias Sociais: Com o objetivo de fomentar a transparência e facilitar a 
participação social, o Governo do Estado desenvolveu o Portal de Parcerias Sociais. Pelo portal, é 
possível ter acesso às informações relativas às parcerias entre Governo do Estado e organizações da 
sociedade civil, assim como é possível que o cidadão apresente uma proposta de parceria 
(Manifestações de Interesse Social). O módulo de OSC está funcional e disponível no endereço 
eletrônico http://www.parceriassociais.sp.gov.br/osc/. O módulo destinado a Organizações Sociais – 
OS está em desenvolvimento e novo cronograma em elaboração junto à área de programação para 
atender às alterações dos impactos de prioridade daquela área decorrentes da pandemia. Contratos 
de Impacto Social: A Subsecretaria de Parcerias dedica-se a contribuir com o desenvolvimento de 
um projeto inspirado no modelo de Contrato de Impacto Social - CIS (baseado no Social Impact 
Bond, criado no Reino Unido em 2010), que apresenta pagamento por resultado, no Estado de São 
Paulo. A iniciativa está sendo realizada junto à Fundação CASA. Lançada em 2018, seu objetivo é a 
redução da reincidência infracional. O público-alvo são adolescentes que cumpriram pelo menos 
seis meses de medida socioeducativa de internação e semiliberdade na Fundação CASA. 
Primeiramente, foi feito uma modelagem do projeto social, contendo avaliação exploratória do 
problema, definição da população-alvo e análise de suas necessidades, levantamento dos potenciais 
intervenções e definição das métricas de impacto. Em 2020, foi feita consulta pública aberta, 
através do sítio eletrônico da Fundação CASA, à totalidade da sociedade civil. Uma série de 
consultas (“market sounding”) ao ecossistema de organizações sociais foi realizada de maneira 
remota devido à pandemia do corona vírus. Ao todo, foram recebidas 16 contribuições da sociedade 
civil e 13 contribuições das organizações da sociedade civil (OSC). Devido a fatores externos ao 
envolvimento da Subsecretaria de Parcerias no projeto, o edital foi publicado no sítio eletrônico da 
Fundação CASA e seu resultado foi deserto. O edital foi revisado e publicado novamente no dia 
12/11/2020 e se encontra no presente momento aberto para envio de propostas. Participação em 
eventos: Participação em modalidade virtual do evento " Semana da Inovação", realizado dias 16 a 
19 de novembro em Brasília, organizado pela   Escola Nacional de Administração Pública (Enap) 
com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso-Brasil), o Tribunal de Contas da 
União (TCU), o Ministério da Economia e o Governo Federal. 

 
Unidade de 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. 
Política de acesso à informação: Monitoramento de 25.501 pedidos de acesso à informação para o 
Governo Estadual no ano de 2020; coordenação de 204 Serviços de Informações ao Cidadão-SIC e 
157 atendimentos técnicos; 1.494 atendimentos da CAC pelo Sistema SIC.SP, 3.269 
redirecionamentos de pedidos, 1 curso, 636 agentes capacitados e 4.816 horas de treinamento. A 
CAC, observando a legislação de proteção de dados, realizou a anonimização de dados e 
informações pessoais na base de dados do sistema SIC.SP (referentes ao período de maio de 2012 a 
maio de 2020), com publicação de 149.268 pedidos (com 61 rótulos de informações, de dados 
estruturados e não estruturados),; melhorias do sistema SIC.SP: inserção de registro de pedido de 
informações sobre COVID-19 (definido pelo interessado) e envio automático de decisão de 
instância recursal para o interessado. Comissão Estadual de Acesso à Informação - CEAI: 7 
reuniões virtuais; 134 recursos pautados para julgamento; 35 diligências e solicitações de 
providências; 101 votos publicados no site do APESP em transparência ativa. Política estadual de 
gestão documental: 661 atendimentos técnicos (89 reuniões virtuais, 14 Pareceres técnicos e 14 
visitas técnicas presenciais); análise de 372 editais de ciência de eliminação de documentos; 
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documental arquivístico”; “Os impactos das políticas de gestão documental na implementação da 
Lei Geral de Proteção de Dados”; Gravação de entrevista sobre a Comissão Estadual de Acesso à 
Informação – CEAI no âmbito da política estadual de acesso à informação, promovida pela Rádio e 
TV ALESP, para o Programa Conexão Legislativa, no dia 29/10. Convênios e parcerias: Convênio 
com o Ministério da Cultura (Modalidade Contrato de Repasse) das 72 metas previstas no 
Convênio, 19 foram executadas no corrente exercício; Termo de cooperação técnica com o 
Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; parceria com a Fundação 
CASA; parceria com a Secretaria de Governo, Prodesp e Fundação Vanzolini para a implementação 
do Programa SP Sem Papel; parceria com o Arquivo Público do Estado da Paraíba para 
implementação da política estadual de gestão documental na PB. Publicações Técnicas: Edição 
revista e atualizada do "Manual de orientação para o uso do ambiente digital de gestão documental 
do Programa SP Sem Papel"; Produção de conteúdo do “Guia para Avaliação Dinâmica da Massa 
Documental Acumulada” (nova versão, em revisão); Manual de integração dos sistemas SIC.SP e 
SP Sem Papel; Tutorial de elaboração de estatísticas do sistema SIC.SP; Produção de conteúdo do 
livro “Política Pública de Arquivos e Gestão Documental do Estado de São Paulo” (edição digital, 
revista e ampliada; no prelo); Produção de conteúdo do livro “Planos de Classificação e Tabelas de 
Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim da Administração Direta do Estado de São 
Paulo” (publicação digital, no prelo); Produção de conteúdo do livro “Planos de Classificação e 
Tabelas de Temporalidade de Documentos modelo para o Poder Executivo Municipal (atividades-
meio e fim)”. 2 Publicações eletrônicas da Revista do Arquivo: nº 10 “Difusão em Arquivos: para 
que serve?” e nº 11 “Perda de informações e de bens em arquivos e instituições responsáveis por 
guarda do patrimônio”. Tecnologia da informação e página eletrônica da instituição: INTRANET – 
Garantia do adequado funcionamento, atualização do conteúdo, inclusão de novas páginas e 
funcionalidades, conforme orientações do Núcleo de Comunicação (realizadas 02 atualizações, 
dentre criação de novas páginas, inclusão de conteúdo e correções); Site Institucional – Garantia do 
adequado funcionamento e atualização do conteúdo, inclusão de novas páginas e funcionalidades, 
conforme orientações do Núcleo de Comunicação (realizadas 39 alterações, entre correções, 
atualizações ou implementação de melhorias no site, bem como desenvolvimento de 01 hotsite e 
finalização da preparação do novo site; Fundo Especial de Despesa da Unidade do Arquivo Público 
do Estado – FEARQ,instituído pela Lei nº 16.787, de 4 de julho de 2018, os recursos arrecadados 
em 2020 foram revertidos para serviços e aquisição de equipamentos permanentes (Gerador 
Carenado de 500 kva, Firewal – APPLIANCE, Switch de fibra, Access Point, extintor, Impressora 
para Crachá, bem como o serviço de cobertura da área externa).  

 
Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC: Cartografia: elaboração de 13 Mapas 

Municipais, com área correspondente a aproximadamente 4.140 km², e a verificação de vetores de 
hidrografia em área de 13.988 km². A distribuição dos mapas municipais e outros dados 
cartográficos foram feitas por meio do sistema Geoportal-IGC, e dos sistemas IDESP e SIM, que 
foram assumidos por conta da liquidação da Emplasa, e agora são mantidos e atualizados pelo IGC. 
Nesses sistemas foram publicados de maneira georreferenciada todos os fotoíndices do acervo de 
fotografias sob guarda da Emplasa, novas informações de outros órgãos, em especial do 
Condephaat e da Secretaria da Habitação. Também foi elaborado, no site do IGC, mecanismo para 
localização de imagens aéreas através de pesquisa por endereço. Serviços de Manutenção das 
Divisas dos Municípios Paulistas: O IGC é o único órgão responsável pela gestão das divisas 
intermunicipais do Estado de São Paulo. Foram atendidos 827 processos, abrangendo Certidões de 
Jurisdição Territorial, Informações Técnicas, análises técnicas referentes a demarcações, traçados 
de Divisa e Pareceres Técnicos de natureza geográfica e cartográfica. Sendo eles: 662 expedientes 
técnicos emitidos para pessoas físicas, 97 para pessoas jurídicas, 38 para órgãos públicos. Serviços 
de Estudos de Caracterização de Drenagem e Mapeamento de Nascentes: Elaboração de 
informações técnicas de caracterização de drenagem, que tratam da localização precisa, em mapas 
oficiais, das nascentes e do traçado dos cursos d´água, com vistas ao processo de licenciamento 
ambiental. Até dezembro, foram elaboradas 30 informações técnicas desta natureza, assim 
distribuídas: 10 para pessoas físicas, 8 para pessoas jurídicas, 12 para órgãos públicos.  Ações na 
Área de Gestão Documental e Disseminação da Informação Técnica: Responsável pela guarda, em 
caráter permanente, de acervo técnico documental, produto de atividades de reconhecimento 
geográfico e cartográfico e controle administrativo da Divisão Territorial do Estado de São Paulo. A 
área realizou atividades de gestão documental centradas na criação e desenvolvimento de novos 
canais de disseminação de conhecimento e documentos pertinentes ao acervo técnico sob custódia. 
Foram criadas e desenvolvidas a) uma página institucional. no Facebook, b) uma conta no 
Instagram e c) um site na internet, com exposição permanente de documentos iconográficos e 
cartográficos. Estas ações atingiram um público superior a 40 mil pessoas no período, através da 
publicação de 1799 textos e documentos. Como suporte ao trabalho técnico do IGC, foram 
publicados em nuvem segura (com ferramentas avançadas de indexação e pesquisa e de acesso 
remoto restrito às áreas técnicas do IGC) 26.432 documentos textuais e cartográficos. Atendimentos 
técnicos que envolvem localização de propriedades em mapas, cartas, fotografias aéreas e imagens 
de satélite: 2.400 presencialmente, 4.281 via e-mail, 1.830 por telefone e 2.376 por WhatsApp; 
Geoportal IGC: 4.500 usuários e 18.000 sessões.  

 
Entidades vinculadas: - Previdência Complementar – PREVCOM: O regime de 

previdência complementar foi instituído pela Lei nº 14.653, de 22/12/2011, que fixou um limite 
máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pagas pelo Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores - RPPS igual ao do teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Dessa 
forma, os servidores titulares de cargos efetivos admitidos no serviço público a partir da assinatura 
do convênio de adesão de seus respectivos poderes têm suas aposentadorias limitadas ao teto do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Para administrar esse novo regime foi criada a 
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - Prevcom - primeira entidade de 
previdência complementar destinada exclusivamente para servidores públicos. Atualmente, possui 
mais de 36 mil participantes e um patrimônio de R$ 1,65 bilhão (outubro). Por meio da Prevcom, o 
servidor paulista pode contribuir mensalmente com um percentual do seu salário e contar com a 
contrapartida do Estado para a formação de sua reserva financeira. Planos de Benefícios - de 
Contribuição Definida (CD) e formatados de acordo com as normas vigentes que regulam o Regime 
de Previdência Complementar. Os servidores do Estado de São Paulo têm contribuição paritária do 
patrocinador até o limite de 7,5% do salário de participação (parcela do rendimento que ultrapassa o 
limite do INSS); PREVCOM RP: destinado aos servidores públicos do Estado de São Paulo 
vinculados ao RPPS, administrado pela São Paulo Previdência – SPPREV, autarquia estadual e 
órgão gestor único do RPPS paulista. Podem participar do plano os servidores titulares de cargo 
efetivo que entraram em exercício a partir de: 21/1/2013 - Poder Executivo - administração direta, 
autarquias e fundações; 22/03/2013 – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; 02/10/2013 – 
Universidades Estaduais – USP, UNESP e UNICAMP; e 23/6/2014 - Tribunal de Justiça, Tribunal 
de Justiça Militar, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública e Ministério Público. Os 

processos com 18 páginas; Livros da administração pública (Coordenadoria) – 8 pastas com 4.514 
imagens; Instrumentos de Pesquisas – 6 encadernados com 440 imagens; Digitalização do Projeto 
Autos crimes – 27 rolos de microfilmes; Acondicionamento e Encadernação: Confecção de 12.351 
acondicionamentos (caixas, jaqueta de poliéster, folders, entrefolhamentos) e 88 encadernações.
Tratamento Especial: tratamento de Irradiação com cobalto 60 visando a eliminação de infestação 
biológica de 1.621 encadernados de fundos variados. Incorporação de novos documentos ao acervo 
permanente: 259,44 metros lineares de novos documentos ao acervo permanente - Recolhimentos: 
EMPLASA/GEGRAN 94,52 metros lineares, Secretaria da Cultura e Bolsa do Café (CAA): 52,92 
metros lineares e CEPAM (Secretaria da Fazenda) 112 metros lineares. Acervo bibliográfico e 
hemerográfico: Recolhimentos - 10 metros lineares da Biblioteca da Fundação Prefeito Faria Lima 
(CEPAM); Doações – 0,04 metros lineares - 1 livro e 1 relatório de cidadãos e entidades. Acervo 
cartográfico: Recolhimento de 5.607 tubos da CPOS. Tratamento técnico do acervo intermediário: 
3.631 caixas de documentos avaliados da Secretaria da Educação; 760 caixas de documentos 
recolhidos ao DPDA; 69 atendimentos técnicos; 90 reuniões virtuais; implantação do projeto 
“Avaliação da Massa Documental Acumulada na Administração Pública do Estado de São Paulo”: 
revisão de conteúdo do “Guia para avaliação dinâmica da massa documental acumulada” e 
elaboração de conteúdo do curso EAD; Projeto-piloto em 8 unidades da Secretaria da Saúde: 
diagnóstico da massa documental acumulada: 73.273 m/l (resultado parcial); Projeto-piloto em 17
unidades da SAP: diagnóstico da massa documental acumulada: 21.280 m/l  (resultado parcial); 
Elaboração do regulamento do CAA (em andamento);  Desenvolvimento do sistema de 
gerenciamento das atividades executadas pelo CAA (em andamento); Projeto em parceria com a 
Fundação CASA para indexação de 767 prontuários de ex-internos; Realização de 22 visitas 
técnicas ao CAA em parceria com o Núcleo de Ação Educativa; 144 documentos emprestados; 70 
documentos devolvidos e 8 prontuários digitalizados. Gerenciamento de riscos e sustentabilidade: 
Visitas Técnicas Externas para Recolhimento de Acervo: CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisas 
de Administração Municipal); EMPLASA (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano); CEE 
(Conselho Estadual de Educação); CODASP (Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São 
Paulo); Complexo Hospitalar do Juquery da Secretaria da Saúde; Procuradoria Geral do Estado -
Procuradoria do Contencioso Ambiental e Imobiliário (PCAI); DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem); Secretaria da Fazenda; Secretaria de Cultura; Vistorias Preventivas dos acervos e 
monitoramento dos agentes: 102 vistorias realizadas. Divulgação do acervo, capacitação e 
disseminação do conhecimento técnico-arquivístico: Cursos e eventos de capacitação (em ambiente 
virtual) - Lançamento do Sistema de elaboração de TTD-fim para as Comissões de Avaliação de 
Documentos e Acesso – CADA, no dia 10/06; II Encontro Estadual dos Serviços de Informações ao 
Cidadão (SIC), nos dias 26 e 27/11; 5ª edição do curso EAD “Gestão Documental e Acesso à 
Informação” (636 inscrições e carga horária de 4.816 horas); 6 cursos de capacitação sobre 
elaboração de TTD-fim (ARSESP, TCE, UFAM, UFES) e sobre classificação de documentos no 
ambiente do SP Sem Papel (FDE): 3.350 participantes; Operação assistida com a Fundação 
Vanzolini (3.468 horas de capacitação em 67 dias), com 578 participantes; Operação do Sistema SP 
Sem Papel com a Fundação Vanzolini (18 horas de capacitação), com  244 participantes (SPPREV, 
DETRAN, PROCON e JUCESP); curso na Secretaria de Desenvolvimento Social sobre a LAI e o 
acesso à informação, com 44 participantes. Capacitação de servidores do DGSAESP: realização de 
243 cursos EAD, em conformidade com o Decreto nº 64.864/2020, visando o aperfeiçoamento 
profissional dos servidores para o exercício de suas funções e atividades. Elaboração de materiais e 
cursos: redação de projeto de curso de Conservação na modalidade EaD; elaboração do curso 
Conservação Preventiva de Acervos Bibliográficos; elaboração do curso “Reprodução de plantas de 
arquitetura (em andamento); redação do Manual de Conservação para Municípios Paulistas (em 
andamento). 1 Curso EaD: Libras; Exposição Física "Arquivos Vivos e Memórias de Práticas 
Médicas em São Paulo"; Seminários: “Marilena Leite Paes”, “ArquivoAberto”, “Arquivos em 
tempos de pandemia”/Redarq-SP, lançamentos de publicações - Revista do Arquivo nº 10 (Difusão) 
e nº 11 (Parte 1 - Perda de Informação e Parte 2 – Sinistros Digitais) e da campanha 
#ArquivoNossoDeCadaDia; Publicação de 10 vídeos com dicas de organização/preservação, 
reflexões de especialistas e relatos de cidadãos sobre Arquivos Pessoais e 20 Visitas Monitoradas. 
Apresentação de trabalhos em eventos (em ambiente virtual): Live “Reflexões arquivísticas sobre o 
SIGAdoc: SIGAD adotado pelo Governo de São Paulo para o Programa SP Sem Papel”, em 03/09, 
promovida pela ARQ-SP, disponível no seu canal no Youtube; Live “Diálogos Informacionais” -
Gestão do conhecimento nas organizações, em 21/09, promovido pelo ILP, FESPSP, UNESP e 
APESP, disponível no canal do Instituto do Legislativo Paulista no Youtube; “Relato de 
experiências na implantação da política de gestão documental no APESP”, atividade integrante do 
3º Congresso Online de Gestão de Documentos e Informações (GDI Online 2020), em 20/10, 
disponível no canal do Youtube; Live “Sistemas Municipais de Arquivos”, promovida pelo Grupo 
de Estudos Arquivísticos da Paraíba – GEArq e pela Associação de Arquivistas da Paraíba – AAPB,
em 22/10, disponível no canal do Grupo de Estudos Arquivísticos no Youtube; Participação no 
Projeto SIGA 2035 - Construção de Cenários Prospectivos em Gestão de Documentos e Arquivos 
da Administração Pública Federal, do Arquivo Nacional, Oficinas nº 1, nº 2 e nº 5, nov./2020; Live 
“Diálogos Informacionais” – Transparência governamental e acesso à informação pública, em 
23/11/2020, promovido pelo ILP, FESPSP, UNESP e APESP, disponível canal do Instituto do 
Legislativo Paulista no Youtube; Minicurso sobre “Avaliação de documentos e elaboração de 
tabelas de temporalidade” no Simpósio Internacional de Arquivos: Arquivo, documento e 
informação em cenários híbridos, de 5 a 13 de dezembro de 2020; publicação de artigo “Relato de 
Experiência do Arquivo Público do Estado no Programa SP Sem Papel – Documentos Digitais” no 
periódico online Revista Manduarisawa da UFAM sobre o Projeto SP Sem Papel; Inscrição do 
Programa SP Sem Papel no “Ranking de Gestão e Competitividade dos Estados”; 8 inscrições de 
trabalhos no Simpósio Internacional de Arquivos, a realizar-se de 5 a 13 de dezembro de 2020: “A 
experiência do Arquivo Público do Estado de São Paulo na identificação de espécies e tipos 
documentais no contexto da avaliação da massa documental acumulada”; “A mudança da cultura 
administrativa com a implantação do SP Sem Papel – Documentos Digitais na Administração 
Pública Paulista: desafios do Arquivo Público do Estado de São Paulo na transição total da 
produção documental física para uma produção documental digital – Relato de Experiência”; 
“Aprimoramento da Gestão Documental no Estado de São Paulo: Uma Proposta de Padronização de
Documentos Digitais pelo Mapeamento de Documentos compostos”; “Avaliação da massa 
documental acumulada na Administração Pública do Estado de São Paulo: desafios da governança 
híbrida”; “Modelagem de Documentos no SP Sem Papel - Documentos – Relato de Experiência”; 
“O cientista de dados arquivísticos: o encontro da arquivística com as ciências de dados”; “O 
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP e as ações do Arquivo Público do Estado 
para a construção dos Planos de Classificação e das Tabelas de Temporalidade”; “Relato de 
experiência – O Arquivo Público do Estado de São Paulo e o desenvolvimento de ferramenta 
informatizada para elaboração de tabela de temporalidade de documentos”; “Relato de experiência 
com prontuários dos ex-internos da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente custodiados pelo Arquivo do Estado de São Paulo: a dimensão social do patrimônio 
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