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s/documentos-sucatas - RESULTADO DO LEILÃO 7/2021: Quantidade de veículos alienados - 506 
- Quantidade de lotes vendidos - 506 - Quantidade de veículos - 458 - Quantidade de sucatas - 48 - 
Valor total arrecadado - R$ 5.481.318,98. Coordenadoria de  Entidades Descentralizadas - CED:  a 
CED tem como atribuição: Análise e manifestação prévia à deliberação do Conselho de Defesa dos 
Capitais do Estado - CODEC e da Assessoria em Assuntos de Política Salarial - AAPS nos processos 
e expedientes provenientes das Empresas, nas quais o Estado é acionista controlador, direta ou 
indiretamente e das Fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, referentes à: fixação e alteração 
dos quadros de pessoal, contratação de empregados, implantação de planos de empregos e salários, 
envolvendo correção de curva salarial, impacto financeiro proveniente de Acordos, Convênios e 
Dissídios Coletivos de Trabalho, Programa de Demissão Incentivada, planos de Previdência 
Complementar, Programas de Participação nos Lucros e Resultados, Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária. No período de janeiro a novembro de 2021, foram 193 pleitos analisados;  Análise e 
proposta de liberação de recursos financeiros para Empresas Dependentes, Fundações e Autarquias 
visando a cobertura de despesas com Pessoal e Custeio, além do acompanhamento e proposta de 
liberação de recursos de ressarcimento de gratuidades. No período de janeiro a novembro de 2021, 
foram liberados de R$ 8.148,4 milhões para a cobertura de despesas de Pessoal e Custeio e R$ 367,9 
milhões de ressarcimento de gratuidades - METRÔ e CPTM, totalizando R$ 8.516,3 milhões 
liberados;  Acompanhamento, análise e manutenção dos dados de Fluxo de Caixa e Quadro de Pessoal 
das entidades descentralizadas no Sistema de Acompanhamento e Controle Econômico e Financeiro 
- SIEDESC. No total, são 57 entidades acompanhadas mensalmente, sendo que uma foi extinta em 
abril de 2021-Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS; o zelo pelo adequado 
encaminhamento dos assuntos pertinentes às entidades descentralizadas extintas, cujo acervo esteja 
sob sua responsabilidade, sem que as atividades englobam a análise de demandas diversas, busca 
documental e elaboração de ofícios, relatórios e certidões, bem como, a prestação de contas e 
providências quanto a possíveis pendências das entidades extintas; e o acompanhamento da 
liquidação das entidades em extinção e/ou incorporação. Até setembro, foram atendidas 173 
solicitações relativas a diversos assuntos. A partir de 15 de setembro, as atribuições relacionadas às 
entidades descentralizadas extintas passaram a ser realizadas pelo Departamento de Entidades 
Extintas, da Coordenadoria de Entidades Descentralizadas, conforme Decreto nº 66.017 de 
15/9/2021. Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC: Cartografia: Inauguração de novo ciclo de 
mapeamento para o Estado de São Paulo. Três projetos básicos foram elaborados - RMSP, Centro 
Norte Paulista, e restante das áreas, totalizando 250.000km² e contemplam os produtos: ortofotos, 
Laser, Rede hidrográfica, Modelos de Elevação. A disponibilização de mapas municipais e outros 
produtos 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. Também foi elaborado projeto básico para integração e modernização desses sistemas. Foram 
publicados de maneira georreferenciada todos os fotoíndices do acervo de fotografias sob guarda do 
IGC, novas informações de outros órgãos, em especial do Condephaat, e da CDHU. 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. Em 2021, foram atendidos 1052 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: 918 expedientes técnicos emitidos para pessoas físicas, 107 para pessoas jurídicas, 27 para 
órgãos públicos. Serviços de Estudos de Caracterização de Drenagem e Mapeamento de 
Nascentes: o IGC é o órgão responsável pela 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 de 2019 -novembro 
de 2021, foram elaboradas 131 informações técnicas desta natureza, assim distribuídas: 65 para 
pessoas físicas, 41 para pessoas jurídicas, 25 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 
continuou executando atividades de gestão documental iniciadas em 2020, centradas na criação e 
desenvolvimento de novos canais de disseminação de conhecimento e documentos pertinentes ao 
acervo técnico sob custódia. A página institucional no Facebook alcançou mais de 55 mil pessoas, 
através de 106 novas publicações; a conta no Instagram interagiu com mais de 12 mil pessoas, com 
62 publicações; o site na internet é mantido com exposição permanente de documentos iconográficos 
e cartográficos. Estas ações atingiram, em conjunto, um público superior a 60 mil pessoas no período. 
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, mais 670 
mapas municipais, 625 foto-índices de diversos voos aerofotogramétricos e outros 1523 documentos 
textuais e cartográficos. Atendimentos técnicos que envolvem localização de propriedades em mapas, 
cartas, fotografias aéreas e imagens de satélite: 138 presencialmente, 9.413 via e-mail, 4.642 por 
telefone e 3.297 por WhatsApp; Geoportal IGC: 4.800 usuários e 20.000 sessões. Unidade de Arquivo 
Público do Estado de São Paulo- UAPESP: 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: 
3.842 solicitações recebidas pela Central de Atendimento ao Cidadão-CAC - 953 respondidas 
diretamente e 2.889 redirecionadas a outros órgãos; 757 atendimentos realizados aos órgãos 
estaduais; Análise de 33.500 registros do sistema para produção de diagnóstico quanto aos pedidos 
que se adéquam ao conceito de acesso à informação, nos termos da Lei de Acesso à Informação-LAI. 
Ações da Comissão Estadual de Acesso à Informação-CEAI16: 3 reuniões ordinárias e 4 reuniões 
extraordinárias. Julgamento de 22 recursos, dos quais 12 foram decididos - arquivados e 10 foram 
postos em diligência. Formulação e Implementação da política estadual de gestão documental: 
Formulação: Publicação de 2 Portarias Arquivo Público do Estado de São Paulo-SPESP/Sistema de 
Arquivos do Estado de São Paulo-SAESP nº 5/2021, que orienta os órgãos e entidades sobre a 
digitalização de documentos; e APESP/SAESP nº 6/2021, que orienta o mapeamento e a modelagem 
de documentos digitais no SP Sem Papel. Elaboração de 5 minutas de Decreto: que dispõe sobre a 
preservação de documentos sobre COVID; que altera o Decreto n. 48.897/2004, para incluir sobre 
eliminação da massa documental acumulada; que orienta a destinação ao Fundo Especial de Despesa 
da Unidade do Arquivo Público do Estado - FEARQ de receitas decorrentes da eliminação de 
documentos; que altera Decreto nº 64.790/2020, visando integração do APESP ao Comitê de 
Governança de dados e informações da administração estadual; e que revisa o Decreto 58.052/2012. 
Elaboração de 3 minutas de Termo de Cooperação Técnica APESP/PRODESP/Arquivos para ceder 
aos estados e municípios o uso a título gratuito do Sistema de Elaboração de Tabela de Temporalidade 

 
16 Dados de 04 de janeiro a 09 de abril de 2021, data de nomeação de Thiago Lima Nicodemo, que substituiu Ieda Pimenta Bernardes. 

de Planejamento também tem importante papel na elaboração dos projetos das leis orçamentárias 
LOA e LDO, com suporte aos setoriais na definição das metas dos indicadores. As atividades de 
monitoramento implicam grande interação com os órgãos setoriais, o que demanda:  a elaboração de 
normativas; o desenvolvimento de ferramentas de apoio conceitual e prático; e a constante melhoria 
das soluções informatizadas. Em 2021, houve um intenso trabalho de preparação de manuais que 
apoiaram os gestores do PPA - em especial os Coordenadores de GSPOFP15 e gerentes de programa, 
em especial, o Guia de Orientações para definição de metas e Manual de utilização do sistema PMA. 
O PMA - Previsão de Metas Anuais é uma iniciativa incluída no terceiro item, que corresponde aos 
esforços de adequação tecnológica e desenvolvimento de novos aplicativos. Trata-se de um sistema 
para registro, pelos setoriais, das metas para 2021 dos indicadores de resultado, dos indicadores de 
produto PPA e gerencial e dos indicadores decorrentes de ações não orçamentárias do PPA 2020-
2023, visando assegurar maior coerência entre recursos os alocados e as metas estabelecidas. Também 
é importante atividade da área de Planejamento a realização das audiências públicas que antecedem 
a elaboração da LDO e da LOA. Em função da pandemia, as audiências públicas foram feitas por 
meio eletrônico e contaram com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, uma vez que 
foram regionalizadas. Destacaram-se como principais áreas e demandas: Emprego e Renda; Ensino 
Fundamental e Agronegócio. A Região Metropolitana de São Paulo e a Região Administrativa de 
Campinas foram as áreas com maior votação. As regiões com maior votação foram, respectivamente, 
a Metropolitana de São Paulo e a Administrativa de Presidente Prudente. Em ambos os casos - LDO 
e LOA - o relatório de votação por áreas e demandas e por regiões foram publicadas no Portal da 
Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. Ainda em 2021, a área responsável pelos Processos de 
Planejamento começou um piloto de  mapeamento do processo de prestação de contas ao TCESP, 
com base nos padrões do Business Process Model and Notation-BPMN, visando a padronização de 
ações e a otimização dos processos de trabalho envolvidos. Por fim, ainda no contexto do 
Planejamento, ressalte-se a Avaliação de Programas e Políticas Públicas. Com o objetivo de mensurar 
a eficiência, eficácia e efetividade das ações de Governo, vale destacar a Avaliação de Impacto do 
Programa de Ensino Integral - novo modelo, sobre o desempenho dos alunos no Saeb. Tais avaliações 
de desenho têm o intuito de contribuir com o planejamento dos programas, a cargo de seus respectivos 
gestores, bem como com o fortalecimento das metodologias de planejamento da administração 
estadual.  

 
Coordenadorias: Coordenadoria de Patrimônio do Estado - CPE: criada por meio da 

edição do Decreto nº 66.017,20, as atividades e ações desta Coordenadoria concentram-se 
basicamente no acompanhamento e monitoramento das políticas estaduais de gestão do patrimônio 
público e na coordenação do Sistema de Gestão de patrimônio Imobiliário do Estado - SGPI. 
Organizado com 2 Departamentos: Departamento de Bens Imóveis e Departamento Central de 
Transportes Internos, exerce, ainda as funções de Secretaria Executivo do Conselho de Patrimônio 
Imobiliário, cujas atividades foram descritas anteriormente. Departamento Central de Transportes 
Internos - DCTI: com a edição do Decreto nº 66.017, de 15/9/2021, o DCTI passou a ser subordinado 
à Coordenadoria de Patrimônio do Estado. As atribuições do DCTI estão previstas no artigo 94, do 
Decreto nº 64.152/19, o qual remete ao Decreto n.º 9.543/77. Frota atual do Estado: a Administração 
Direta e Indireta, que iniciou o ano com 96 Unidades Frotistas, conta atualmente com 39.945 veículos 
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ativos, automotivos e motocicletas, distribuídos conforme o quadro abaixo: Administração Direta - 
29.767 veículos oficiais, 736 locados, 868 Convênios - total: 31.371; Autarquias - 1.959 veículos 
oficiais, 183 locados, 90 Convênios - total:  2.232; Fundações e Empresas - 2.700 veículos oficiais, 
3.496 locados, 146 Convênios - total: 6.342. Total: 34.426 veículos oficiais; 4.415 locados; 1.104 
Convênios - Total Geral: 39.945. Renovação da Frota: a quantidade de veículos na frota cresceu 
0,93% em relação ao ano de 2020, passando de 39.576 para 39.945, incluindo os veículos de 
convênio. Em razão da necessidade de renovação, observou-se um aumento na quantidade de veículos 
adquiridos pela Polícia Militar e Polícia Civil. Durante o ano de 2021, até 06 de dezembro, o DCTI 
recebeu 119 processos para aquisição e 131 locação. Por outro lado, foram arrolados mais de 3.800 
veículos. Essas solicitações e demais contatos com o DCTI culminaram, além do número acima, na 
realização de informações técnicas e pareceres referentes à homologação, aquisição, locação, doação, 
transferência e vendas de veículos, fixação e readequação de cotas de combustíveis, processos via 
Sem Papel, além de esclarecimento de por meio do Fale Conosco e via e-mail oficial do 
Departamento. Readequação da frota fixada: O trabalho executado pelo DCTI, objetivando a 
reestruturação das quantidades de veículos fixados para as Frotas Estaduais no Decreto n.º 62.837/17, 
com a edição do Decreto n.º 66.235 de 18/11/2021, resultou no reenquadramento das 15 frotas à sua 
real demanda. Combustível: o DCTI é responsável pela fixação das cotas de combustível e pelo 
monitoramento do seu uso pelas unidades frotistas do Estado de São Paulo. O montante fixado até o 
início do mês de novembro/2021, é superior a 15,6 milhões de litros de gasolina, 52,9 milhões de 
litros de álcool, 81,8 milhões de litros de diesel. Leilões: no exercício, foram avaliados 3.714 veículos, 
alienados por meio de leilão, 3.370 com direito a documento e 344 em fim de vida útil - sem direito 
a documento. Total arrecadado com a realização dos 7 leilões do DCTI: R$ 38.289.902,19, conforme 
resumos a seguir: LEILÃO 1/2021- Realização: 17 - 18 e 19/02/2021 - 431 veículos - c/documentos 
- 69 veículos - s/documentos-sucatas - RESULTADO DO LEILÃO 1/2021: Quantidade de veículos 
alienados - 500 - Quantidade de lotes vendidos - 500 - Quantidade de veículos - 431 - Quantidade de 
sucatas - 69 - Valor total arrecadado - R$ 4.954.550,00; LEILÃO 2/2021 - Realização: 25 e 
26/02/2021 - 496 veículos - c/documentos - 31 veículos - s/documentos-sucatas - RESULTADO DO 
LEILÃO 2/2021: Quantidade de veículos alienados - 527 - Quantidade de lotes vendidos - 527 - 
Quantidade de veículos - 496 - Quantidade de sucatas - 31 - Valor total arrecadado - R$ 5.920.900,00; 
LEILÃO 3/2021 - Realização: 28 - 29 e 30/04/2021 - 474 veículos - c/documentos - 51 veículos - 
s/documentos - sucatas - RESULATDO DO LEILÃO 3/2021: Quantidade de veículos alienados - 
525 - Quantidade de lotes vendidos - 525 - Quantidade de veículos - 474 - Quantidade de sucatas - 
51 - Valor total arrecadado - R$ 4.805.840,00 - LEILÃO 4/2021- Realização: 25 - 26 e 27/05/2021 - 
464 veículos - c/documentos - 47 veículos - s/documentos-sucatas - RESULATDO DO LEILÃO 
4/2021: Quantidade de veículos alienados - 511 - Quantidade de lotes vendidos - 511 - Quantidade 
de veículos - 464 - Quantidade de sucatas - 47 - Valor total arrecadado - R$ 5.244.471,00; LEILÃO 
2/2021 - Realização: 13 - 14 e 15/09/2021 -  493 veículos - c/documentos -  76 veículos - 
s/documentos-sucatas -  RESULTADO DO LEILÃO 5/2021: Quantidade de veículos alienados - 569 
- Quantidade de lotes vendidos - 569 - Quantidade de veículos - 493 - Quantidade de sucatas - 76 - 
Valor total arrecadado - R$ 5.830.422,21;  LEILÃO 6/2021 - Realização: 13 - 14 e 15/10/2021 - 554 
veículos - c/documentos - 22 veículos - s/documentos-sucatas - RESULTADO DO LEILÃO 6/2021:  
Quantidade de veículos alienados - 576 - Quantidade de lotes vendidos - 576 - Quantidade de veículos 
- 554 - Quantidade de sucatas - 22 - Valor total arrecadado - R$ 6.052.400,00;  Leilão 7/2021 - 
Realização: Abertura do leilão - 21/06/2021 - 458 veículos - c/documentos - 48 veículos - 

dalete.r
Realce

dalete.r
Realce



quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 132 (28) – Suplemento – 131

47.273 periódicos. Tratamento de preservação do acervo permanente e intermediário - Documentos 
reparados: 2 volumes de grande formato da Lista Geral de Passageiro; Documentos restaurados: 76 
bifólios - Jornal Polichinelo; Documentos higienizados: 6.864 plantas e 283 caixas de processos. 
Gerenciamento do contrato de higienização: 281 caixas higienizadas-em andamento; Projeto Livros-
Talão: 5.561 caixas arquivo vistoriadas, higienizadas superficialmente, acondicionadas, transportadas 
e armazenadas. Vistoria de conservação preventiva dos acervos em microfilmes. Imagens 
digitalizadas: 386.684; Imagens tratadas: 205.292; Confecção de acondicionamentos: 27.411; 
encadernações: 34. Tratamento Especial de irradiação com Cobalto 60 pelo IPEN para eliminação de 
contaminação biológica: 1.621 encadernados e 1.801 caixas. Incorporação de novos documentos ao 
acervo permanente - Recolhimentos concluídos: 832,80 metros lineares-m/l, sendo 487,34 m/l de 
documentos textuais e 345,46 m/l de documentos cartográficos. 18 recolhimentos e 2 doações em 
andamento. Visitas técnicas e elaboração de manifestações/pareceres técnicos para recolhimentos e 
doações em 9 órgãos e entidades. Gerenciamento de riscos: 139 vistorias de monitoramento das 
condições ambientais do acervo e predial executadas na fase de suspensão de atividades presencias 
devido à Pandemia de COVID-19; atualização do sistema de monitoramento ambiental das reservas-
Sistema CLIMUS. Programa ArquivoDigital.SP: Projetos para ampliar a presença do APESP em 
meio digital e a disponibilização de acervo online: Publicação do novo site do Arquivo, com 
ferramenta integrada de pesquisa ao acervo; Aprimoramento dos serviços online para pedido e 
emissão de certidões, em especial às de imigração; Desenvolvimento e disponibilização do WhatsApp 
do Arquivo; Disponibilização de 44 instrumentos e pesquisa no site; Lançamento da Exposição 
Virtual Saúde Pública em São Paulo: uma viagem pelo acervo do Arquivo do Estado; 250 imagens 
disponibilizadas ao projeto wikipedia; Desenvolvimento do Tour Virtual 360º; Publicação de 18 
vídeos da Campanha -ArquivoNossoDeCadaDia; Desenvolvimento da Campanha -
ArquivoDigital.SP;  Reformulação da Revista do Arquivo para fluxo contínuo; Disponibilização de 
138.098 imagens digitalizadas no site - Livros de Registros na Hospedaria dos Imigrantes, Listas de 
Passageiros, A2 Comunicação – Assessoria do Governador;  Modernização da infraestrutura 
tecnológica para processamento, preservação e disponibilização de acervo em meio digital. Aquisição 
de 4 servidores: hospedagem do site, plataforma EAD e AtoM, ferramenta de backup e para o 
repositório digital; aquisição de 5 storages para ampliação no espaço de armazenamento disponível e 
para o repositório digital; aquisição de biblioteca de fitas LTO8; substituição do swich core. 
Melhorias na infraestrutura elétrica: automatização do gerador; aquisição de nobreaks; Planejamento 
e implementação da política de preservação e repositório arquivístico digital: publicação de portaria 
de digitalização de substituição; em elaboração: política de preservação–guarda corrente e 
intermediária-dos documentos digitalizados para fins de substituição; minuta de termo de referência 
para contratação de serviço de digitalização de documentos; política de tratamento e descrição dos 
documentos digitalizados produzidos pelo APESP; Automação de processos: desenvolvimento de 
aplicativos, scripts e manual; Disponibilização de cursos: sobre Archivemática e sobre política de 
preservação digital; Capacitações contínuas sobre banco de dados, modelagem de dados e preparação 
de planilhas; Atendimentos relacionados ao acervo permanente e às ações de difusão: 29.073, sendo 
213 presenciais; 10.746 consultas para certidões; 15.103 por e-mail; 1.742 telefônicos e 1.269 pelo 
WhatsApp do Arquivo. Divulgação e disseminação do conhecimento técnico-arquivístico: 917 
pessoas em visitas técnicas/monitoradas; 13.424 visitas às exposições virtuais; 28.953 participantes 
de cursos, palestras e oficinas; 704 publicações em redes sociais; 35.591 visualizações no canal 
APESP no YouTube com 4.115 seguidores e 3.333 atendimentos eletrônicos - fale conosco, e-mail 
da Comunicação e canais do APESP nas redes sociais; Realização de 24 eventos ou lives: Projeto de 
Avaliação da Massa Documental Acumulada-2, 23º e 24º Encontro com os municípios, Encontro com 
os Serviços de Informações aos Cidadãos-SICs, 5ª Semana Nacional de Arquivos, Mapeamento de 
documentos compostos e modelagem de documentos digitais no SP Sem Papel, V Seminário de 
Acesso à Informação, Funcionamento de Sistemas de Arquivos-Arquivo Público Estadual de Sergipe, 
Dia do Arquivista-Universidade Federal do Amazonas, Eliminação de Documentos nos Órgãos do 
SAESP, Palestra Memória como Ferramenta Antirracista; Arquivo.SP: 129 anos - lançamento do 
novo site; 9 eventos da 5ª Semana Internacional de Arquivos; Lançamento da Revista do Arquivo nº 
12 e nº 13; Registros da Hospedaria de Imigrantes: genealogia, dupla cidadania e possibilidades de 
pesquisa; Realização de 9 oficinas: LAI, LGPD, Elaboração de TTD-Fim-Universidade Federal do 
Amazonas, WebDúvidas sobre o Sistema TTD-Fim-2, Classificação de documentos no SP Sem 
Papel, Atendimento aos usuários de sistema de arquivos-Arquivo Público Estadual de Sergipe, 
Classificação de documentos de RH, Treinamento de Normas e Procedimentos de Protocolo-SAP; 
Apresentação de 2 trabalhos em eventos - em ambiente virtual: Oficina Paleografia em Arquivos: o 
Núcleo de Paleografia do Arquivo Público do Estado, promovida pela UFMG; Revisitar e Inovar: 
acervos e novas frentes de pesquisa sobre o período do governo do Morgado de Mateus no Brasil 
Meridional - 1765-1775, promovido pela Universidade Estadual Paulista-UNESP. Elaboração de 4 
cursos EaD: Gestão Documental e Acesso à Informação; A Lei de Acesso à Informação e os Serviços 
de Informações ao Cidadão-SIC; Acesso à informação pública - restrições e limites; Curso interno 
Conservação Preventiva em Arquivos para o Centro de Acervo Administrativo; Cursos EaD em 
conjunto com outras instituições: Curso EAD -Aprenda a cuidar de seus livros-, parceria com a 
Biblioteca Mário de Andrade; Curso presencial: Preservação de Acervos Bibliográficos, Fotográficos 
e Cartográficos, na Biblioteca Mário de Andrade. Publicações: Revista do Arquivo: nº 12-Os arquivos 
na cadeia de produção do conhecimento e a formação profissional e nº 13-30 anos da Lei 8.159/91: 
vitalidade e limites, com publicação de entrevista -A centralidade da Avaliação na Gestão da Massa 
Documental Acumulada e do artigo Reflexões sobre a importância da avaliação da massa documental 
acumulada baseada na experiência metodológica do Arquivo Público do Estado; Publicação do 
Observatório de Acesso à Informação, ferramenta de transparência ativa para os SICs; Publicação do 
Guia para a Avaliação Dinâmica da Massa Documental Acumulada: Eliminação rápida e segura de 
documentos de arquivo; Elaboração e disponibilização dos Modelos de Planos de Classificação e 
Tabelas de Temporalidade de Documentos-atividades meio e fim, para o Poder Executivo Municipal. 
Convênios e parcerias: Arquivo Nacional; MP-SP; TCESP; Fundação CASA; Procuradoria Geral do 
Estado; Open Knowledge Brasil; Prefeituras de São José dos Campos e Limeira, Câmaras Municipais 
de Franca e Limeira. Convênio com o Ministério da Cultura - Modalidade Contrato de Repasse-11 
metas executadas com as respectivas prestações de contas no Sistema de gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse-SICONV e 2 reprogramações decorrentes do valor acima do previsto 
inicialmente e informado à Caixa Econômica Federal; Termo de Comodato com o Arquivo Nacional, 
Fundo Rede Ferroviária Federal S/A RFFSA; Parceria com IPEN para estudos, pesquisas e uso de 
irradiação; Parcerias vinculadas ao Programa ArquivoDigital.SP - Protocolo de Intenções com Wiki 
Movimento Brasil para difusão do acervo nas plataformas Wiki; Protocolo de Intenções com Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT;  Intercâmbio técnico e promoção de 
capacitação em parceria com Instituto Moreira Salles, UNICAMP; Parcerias para realização ou apoio 
à projetos especiais - Museu Paulista da USP para planejamento de ação comemorativa do 
bicentenário da Independência; com Memorial da Resistência para  atendimento especializado para a 

de Documentos-TTD-FIM; com a Secretaria de Educação do Município de São Paulo para 
implementar projeto piloto de aplicação da TTD do Executivo Municipal e com a Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo-PRODESP. Elaboração de 2 minutas de Portaria: 
APESP/Conselho de Defesa dos Capitais do Estado-CODEC, sobre a guarda de documentos 
arquivísticos e UAPESP/SAESP sobre terceirização da digitalização de documentos. Implementação: 
Elaboração de 6 Tabelas de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim-TTD-Fim: Caixa 
Beneficente da Polícia Militar-CBPM, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano-
CDHU, Empresa Metropolitana de Águas e Energia -EMAE, Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro 
Pimentel-FUNAP, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo-IMESP e Instituto de Pesquisa 
Tecnológica-IPT; Atualização de 3 TTDs-Fim: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa-
SCEC, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza-CEETPS e Universidade de São 
Paulo-USP; 678 orientações técnicas às Comissões de Avaliação de Documentos e Acessos-CADAs; 
537 editais de ciência de eliminação analisados - 51.591 metros de documentos avaliados e destinados 
à eliminação; 7 Termos de Recolhimento formalizados - 832,80 metros de documentos recolhidos e 
doados ao APESP; 3 Termos de Transferência formalizados -301,86 metros de documentos. 
Manutenção e aprimoramento de sistemas informatizados de gestão arquivística. Manutenção do 
Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc e 
implantação de normas e procedimentos de protocolo: 27 órgãos ativos e 1 em processo de extinção 
no SPdoc; 1.163 novos usuários cadastrados, 56.572 usuários ativos; 3.527 usuários inativados; 7.308 
inativos no total; 1.095.253 novos documentos cadastrados, 9.093.315 de documentos no total; 3 
melhorias, 5 correções e 1 nova funcionalidade no SPdoc; 20 documentos compostos mapeados; 
1.176 atendimentos técnicos realizados; Apoiar a manutenção e aprimoramento do Sistema SP SEM 
PAPEL: 10 implantações do Sistema SP Sem Papel, 1 órgão da Administração Direta - Secretaria de 
Planejamento e Ações Estratégicas- SPAE e 9 em entidades da Administração Indireta - CEETPS, 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCE-SP, Universidade Virtual do Estado de São Paulo-
UNIVESP, Agência Reguladora de Serviços Públicos-ARSESP, Fundação Padre Anchieta, METRÔ, 
Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-
FAMERP e CBPM; 248 modelos de documentos elaborados - específicos e genéricos; Elaboração de 
controle de versões de 1.628 modelos de documentos das atividades meio e fim; 7 tabelas de 
temporalidade das atividades-fim para configuração do Módulo Documentos Digitais, do Programa 
Sem Papel parametrizadas; 13 regras de negócio, 37 revisões de requisitos, 11 homologações e 22 
erros identificados referentes a elaboração de regras de negócio, revisão e aprovação de requisitos, 
homologação de desenvolvimento e identificação de erros referentes ao sistema; 1.041 atendimentos 
para órgãos/entidades vinculadas ao SAESP e para consulentes. Promoção da gestão documental e 
acesso à informação nas administrações municipais: 322 atendimentos; 4 pareceres técnicos 
elaborados por solicitação do Ministério Público - MP; 1 visita técnica presencial por solicitação do 
MP; 4.714 acessos à ferramenta georreferenciada Mapa Paulista de Gestão Documental e Acesso à 
Informação Municipal;  8 reuniões virtuais no Projeto Observatórios de Arquivos Municipais; 48 
reuniões técnicas virtuais; homologação de modelos de Planos de Classificação e Tabelas de 
Temporalidade de Documentos-atividades meio e fim, para o Poder Executivo Municipal - 15 
grandes Funções, 1.915 séries documentais elaboradas; Encaminhamento para reanálise da proposta 
de criação do Índice de Efetividade de Gestão Documental e Acesso à Informação – IGDAI - TCESP. 
Tratamento técnico do acervo intermediário: diagnóstico de 5.183.253 caixas acumuladas nos órgãos 
do SAESP para o Projeto Avaliação da Massa Documental Acumulada na Administração Pública do 
Estado de São Paulo Projeto MDA-SP; 47 Réguas para a eliminação de documentos elaboradas; 9.411 
prontuários de ex-internos da Fundação Casa indexados; 1.498 caixas arquivo da Companhia Paulista 
de Obras e Serviços-CPOS recebidas por transferência; Avaliação de documentos: 1.818 livros de 
fundos diversos; 49 caixas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 21 caixas da Secretaria da 
Educação; 414 caixas do Fundo Educação e Saúde Pública recolhidas ao acervo permanente; 470 
documentos cadastrados; 218 atendimentos técnicos; 117 documentos emprestados; 12.676 caixas de 
documentos da CPOS sob a responsabilidade do Departamento de Entidades Extintas do Estado 
recebidas; Realização de Diagnóstico da capacidade de armazenamento dos documentos 
intermediários e permanentes no Arquivo Público do Estado; Tratamento técnico do acervo 
permanente: 

  

Procedimentos/Acervo Textual Cartográfico Iconográfico 

Identificação 16.232 792 8.267 

Classificação 29.218 792 
 

Ordenados 790 792 7.960 

Indexação 37.405 472 
 

Higienização 
 

476 
 

Acondicionamento 17 85.316 
 

Descrição arquivística 30.167 792 467 

Movimentação do Acervo p/ atendimento ao público 562.534 363 10.872 

Documentos acessados para emissão de certidão 167.199 
  

Digitais revisados 
 

45.827 74.098 

Tratados digitalmente 
  

16.997 

Digitalização 
  

2.383 

Unidade de medida: itens 

 
Emissão de documentos para fins probatórios: 1.862 certidões, sendo 1.574 certidões 

de Imigração, 55 certidões de inteiro teor de registros de terra, autos cíveis e outros, 217 certificações, 
4 certidões por extrato, 12 certidões negativas e 8.918 cópias certificadas. Guia do Acervo: Acervo 
textual: Pesquisa e elaboração de 1 Biografia e 7 Histórias Institucionais; 4 Fundos em andamento e 
1 Grupo. Elaboração de instrumentos de pesquisa: 7 concluídos e 10 em elaboração; Acervo 
cartográfico: revisão da descrição arquivística de 5 Fundos. Acervo iconográfico: análise dos campos 
do instrumento de busca de 2 Fundos; estudo da legislação e identificação das atribuições do órgão 
produtor Instituto Geográfico e Cartográfico-IGC, integrando acervo iconográfico e cartográfico. 
Acervo bibliográfico e hemerográfico: Catalogação: 1.022 livros; Classificação e indexação: 4.338 
volumes; Reparo de 233 livros; Acondicionamento: 27.222 itens da hemeroteca; Higienização de 
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1.777.432.969,50 de recursos vinculados estaduais. Gestão orçamentária - até outubro/21 - Receita 
Orçamentária até outubro: UG 532301 - Previdência - R$ 27.890.313.801,97. UG 532302 – 
Administração: R$ 102.512.962,51 Despesa Orçamentária. UG 532301 - Previdência - R$ 
28.455.111.872,47 UG 532302 – Administração: R$ 75.378.294,79.  A diferença entre a despesa e a 
receita da UG 532301, trata da utilização dos recursos do superávit financeiro que trata a Lei nº 
17.293/2020. Ações relevantes - Projetos em andamento - até novembro - SPPREV iniciou as 
tratativas para Migração da folha de pagamento de aposentadoria das Universidades. Em resumo o 
total de servidores ativos e inativos de cada universidade é: 15.948 - USP, 12.453 - UNESP e 10.681 
- UNICAMP. Projeto de Securitização de Royalties e Participações Especiais - R&PE: o contrato 
firmado com o Banco BNP Paribas foi prorrogado por mais 8 meses sendo o prazo de vigência de 
02/09/2021 a 01/05/2022. Realizou concurso público, mediante autorização governamental contida 
no Processo 1.239.756/2017 SF, para preenchimento de 14 vagas de empregos de Analista em Gestão 
Previdenciária e 77 vagas para o emprego de Técnico em Gestão Previdenciária. Em 2019, houve a 
publicação do Decreto Estadual 64.069/2019, o qual dispôs sobre as medidas de redução com despesa 
de pessoal e encargos sociais, determinou em seu artigo 2º que os concursos públicos autorizados e 
que ainda não tivessem sido iniciados, deveriam ser submetidos a Secretaria de Governo para 
reavaliação. Em decorrência do decreto, a SPPREV realizou pedido a sua secretaria tutelar 
demonstrando a importância da realização do concurso público no âmbito da autarquia A deliberação 
para prosseguimento da realização do concurso, foi dada pela Secretaria de Governos em 27/05/2019. 
Então, a SPPREV iniciou o processo para realização do concurso público e em 25/10/2019, foi 
publicado edital de abertura com aplicação das provas em 15/12/2019. Em 13/4/20, foi publicado 
Decreto nº 64.937, que dispôs sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais 
durante a vigência do estado de calamidade pública de corrente da pandemia de COVID-19, de forma 
que seu artigo 1º suspendeu os concursos em andamento até 31/12/2020. Por meio do Decreto nº 
65.463/21 tal data foi postergada para 31/12/21. Assim, o concurso público da SPPREV foi suspenso 
em abril/20. Realizou a implantação de alterações trazidas pela Reforma da Previdência do Estado de 
São Paulo no SIGEPREV - Sistema de Gestão Previdenciária. Teve importante participação na 
elaboração do Decreto nº 65.964/21, que regulamentou a Lei Complementar nº 1.354/20. Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE: o Iamspe é autarquia estadual sem fins 
lucrativos, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, criada pela Lei Estadual nº 9.323, de 
11/5/1966, com a finalidade institucional de prestar assistência médica e hospitalar aos servidores 
públicos e seus beneficiários. Atualmente a assistência médica e hospitalar prestada pelo instituto é 
composta por: Rede Própria: Consultas Médicas, Cirurgias, Serviços de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico-SADT, realizados no Hospital do Servidor Público Estadual e CEAMAS. Rede 
Credenciada: Atendimento médico por meio de Consultórios Médicos, Clínicas Especializadas, 
Policlínicas, Hospitais Gerais e Especializados, Diagnósticos por Imagens, Laboratórios de Análises 
Clínicas-SADT 

2021 Consultas SADT Cirurgias Internação 

Produção HSPE * 361.930 2.770.938 9.867 22.482 

Produção Rede ** 1.550.200 5.491.008 27.570 25.125 

Produção Ceamas *** 48.738 - - - 

Total 1.960.868 8.261.946 37.437 47.607 

Consultas - Ambulatoriais e Urgências 

SADT- Exames Diagnósticos e Terapêuticos 

Período de Janeiro a Outubro/21 * 
Período de Janeiro a Agosto/21 ** 
Período de Janeiro a Setembro/21 *** 
 

Composição da Rede de Assistência Médica Hospitalar e Serviços de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico - SADT: 

 
Tipo de Prestador Classificação 2021 

Credenciado Consultório médico 731 

Entidade 

Hospital Especializado 7 

Hospital Geral 69 

Serviços de Retaguarda 14 

Exames de Imagem 54 

Exames de Laboratório 53 

Policlínica 6 

Fisioterapia 18 

Crônicos 8 

Total de Prestadores 960 

Municípios cobertos 164 

 
Programa de Gerenciamento de Crônicos CEAMAS: o PGC foi implantado nos 17 

Ceamas do Iamspe em 2008, com o objetivo de oferecer atenção e cuidados aos pacientes com 
doenças crônicas não transmissíveis, de forma integral e integrada e manter o paciente compensado, 
evitando ou adiando os casos de complicações da doença. 
 

curadoria da exposição Memórias do Futuro: Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência; com 
Arquivo Público Mineiro e do Espírito Santo para planejamento de um portal guia de fontes de 
acervos relativos à Imigração; Participação de servidor representando o APESP na Comissão de 
Avaliação de Arquivos Privados do Conselho Nacional de Arquivos. Participação em órgão colegiado 
e grupos de trabalho: Câmara Técnica Consultiva do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ; 
Conselho da Transparência da Administração Pública Estadual; Comissão Estadual de Acesso à 
Informação - CEAI; Grupo de Trabalho ArquivoDigital.SP; Grupo de Estudos sobre governança e 
gestão de dados governamentais. 

 
 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$ 2,08 bilhões-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; 2/10/2013 – 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 servidores vinculados ao RPPS que entraram em 
exercício no serviço público antes das datas mencionadas acima também podem inscrever-se na 
Prevcom como participantes Ativos Anteriores, sem a contrapartida do Estado, tendo em vista que já 
têm direito a aposentadorias integrais ou proporcionais; Prevcom RG: destinado a todos os 
servidores/empregados públicos do Estado de São Paulo vinculados ao RGPS -empregados públicos-
concursados, ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração, comissionados e de confiança e 
servidores contratados sob outros regimes jurídicos, como a Lei 500/1974, com contribuição para o 
INSS, independente da data de ingresso no setor público. PREVCOM RG-UNIS - foi criado 
exclusivamente para os servidores da Universidade de São Paulo - USP, da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp e da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, 
vinculados ao RGPS, independente da data de ingresso. Participam do plano, portanto, os empregados 
públicos-concursados, ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração, comissionados e de 
confiança, bem como servidores contratados sob outros regimes jurídicos, desde que sejam 
contribuintes do INSS. Com a publicação da Lei 17.293, de 15/10/2020, foram suspensas as 
inscrições aos planos PREVCOM RG -permite somente a adesão de deputados e PREVCOM RG-
UNIS; Gestão de Outros Entes - A Prevcom já administra a previdência complementar dos servidores 
dos estados de Rondônia-plano PREVCOM RO, Mato Grosso do Sul-plano PREVCOM MS, Mato 
Grosso-plano PREVCOM MT e Pará-PREVCOM PA e do município de São Paulo-plano SP 
Previdência. Além disso, conta com o PREVCOM MULTI, um plano multipatrocinado que reúne 
vários munícipios e se mostra como solução para os entes que precisam implantar o regime de 
previdência complementar, mas não têm número suficiente de servidores que justifique os elevados 
custos de criação e gestão. O plano tem a adesão de Birigui, Santa Fé do Sul, Jales, Ribeirão Preto, 
Louveira, Guarulhos, Osasco e Mairiporã. Está em fase de aprovação pela Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar-Previc, a adesão das cidades paulistas de Barretos, Itapevi, Santos, São 
José do Rio Preto e Valentim Gentil. A Prevcom foi autorizada a gerir planos de previdência de 
servidores de outros estados e municípios por meio da Lei nº 16.391, de 15/3/2017. A medida 
contribui significativamente para a redução de custos dos entes, que não precisam implantar fundação 
própria de previdência e arcar com gastos de estrutura física e de pessoal. Também vai ao encontro 
da reforma da previdência, tendo em vista que a EC 103/2019 prevê a instituição do regime de 
previdência complementar para todos os estados e municípios da federação. Balanço dos Resultados 
- referência: outubro/21 - Participantes: 36.438 - Plano RG: 11.298 - Plano RP: 16.119 - Plano RG-
UNIS: 7.312 - RO: 402 - MULTI: 1.197 - SP Previdência: 35 - MS: 63; MT: 12. Pagamento de 
benefícios - Aposentadorias - a Fundação iniciou o pagamento de aposentadorias em fevereiro de 
2017. Até o mês de outubro deste ano, a Prevcom registrou o pagamento de R$ 38.945 milhões a 579 
servidores. Pensões - o pagamento de pensões foi iniciado em janeiro de 2014. Até outubro, foram 
pagos R$ 27,3 milhões a 417 beneficiários. Atividades de Investimentos - Valor acumulado-posição 
em 30/10/21: R$ 2,08 bilhões. São Paulo Previdência - SPPREV: Beneficiários - na data-base de 
competência-novembro/21, a SPPREV processou o pagamento a 477.906 beneficiários, equivalente 
a 460.898 benefícios. Gestão de Benefícios Previdenciários - mês de referência novembro/21 - a 
autarquia administra 460.898 benefícios previdenciários, assim sendo: Pensão por Morte - Civil: 
77.213. Pensão por Morte - Militar: 29.554. Inatividade Militar: 65.291. Aposentadoria Civil: 
288.940. Comprev - outubro/2021 - Compensação Previdenciária até outubro: o Estado de São Paulo 
recebeu: R$ 105.227.334,83/INSS - a pagar, sendo R$ 338.919,02 referente a COMPREV estoque e 
R$ 104.888.415,81 referente ao fluxo COMPREV. Pagamento referente COMPREV R$ 
72.694.643,86/INSS - a receber. Atendimento ao Público-outubro/21. Atendimento Presencial. Sede: 
5.341 atendimentos/triagens. Regionais: 10.034 atendimentos. Atendimento Virtual: 25.392. Call 
Center: 361.392 ligações. Solicitações atendidas e recebidas pelos Correios: 14.696. Recuperação de 
valores em favor da SPPREV - outubro - R$ 12.584.882,20. Núcleo de inteligência previdenciária. 
Em relação a beneficiários civis - dados atualizados até outubro/21 - instaurados 11 procedimentos 
de invalidação e/ou extinção, 11 benefícios suspensos, 25 benefícios extintos, 56 processos em 
andamento, além de 42 investigações. Em relação a beneficiários militares - dados atualizados - 
outubro/21 - foram encerradas 181 averiguações sociais, sendo 127 delas concluídas como positivas.  
Existem 136 averiguações em andamento. Foram instaurados 114 procedimentos administrativos. 
Foram concluídos 60 e ainda existem 135 em curso. Redução e otimização da despesa de custeio-até 
julho- R$ 474.222,53 valor anual. Gestão financeira - UGE 202601 Previdência: Royalties e P&E - 
R$ 1.710.194.355,49 - posição em outubro/21; UGE 202684 - Administração - posição em 30/11: 
Fundo de Investimento Financeiro: R$ 75.695.107,64; Cronograma financeiro executado até outubro: 
R$ 1.890.257.094,76, sendo R$ 112.824.125,26 de recursos vinculados federais e R$ 
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