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PERFIL INSTITUCIONAL - DGSAESP 

 

O Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (DGSAESP) 

exerce as atribuições legais do Arquivo Público do Estado na condição de órgão central do 

Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP. Nesses termos, é responsável por propor a 

política de arquivos e gestão documental e desenvolver um conjunto de ações que contribuem 

para a modernização da administração e o desenvolvimento do governo eletrônico, o pleno 

acesso às informações como direito essencial ao exercício da cidadania, o controle das finanças 

públicas e a transparência administrativa, bem como para a preservação de seu patrimônio 

documental. O DGSAESP desenvolve um conjunto de ações que contribuem para a modernização 

da administração e o desenvolvimento do governo eletrônico, o pleno acesso às informações 

como direito essencial ao exercício da cidadania, o controle das finanças públicas e a 

transparência administrativa, bem como para a preservação de seu patrimônio documental. 

Além do trabalho de orientar a implementação da política de gestão documental e 

coordenar a integração sistêmica dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, o DGSAESP desenvolve junto aos Municípios 

Paulistas o Programa de Institucionalização de Arquivos Públicos Municipais fomentando a 

implementação de políticas municipais de arquivos, respeitada a autonomia das Prefeituras e 

Câmaras Municipais. 

 

ACÕES DESENVOLVIDAS EM 2020 

 

 

Ações Transversais do DGSAESP 

 

1. Convênios e Parcerias 

 

- Parceria com o Ministério Público Estadual, por intermédio do Centro de Assistência aos 

Municípios - CAM, por meio de Termo de Cooperação Técnica firmado em 2000, renovado e 

ampliado em 2009 com o Ministério Público Estadual. O CAM atua como órgão técnico consultivo 

do Ministério Público Estadual na instrução de Inquéritos Civis, Ações Civis Públicas e Termos de 

Ajustamento de Conduta. No exercício de 2020, devido à pandemia da COVID-19, não foram 

elaborados pareceres técnicos por conta de  medidas de isolamento e distanciamento social, o 

que por consequência acarretou a impossibilidade de visitas presenciais nos municípios. 

 

- Parceria com o Tribunal de Contas do Estado por meio de Termo de Cooperação Técnica firmado 

em janeiro de 2018 com o Arquivo Público do Estado, visando à promoção da gestão documental, 

preservação e acesso à informação.  

 

- Parceria com a Fundação CASA para higienização e cadastramento (sem desmetalização) de 

40.105 prontuários (transferidos ao APESP em 2007) de ex-internos, realizados de 2014 a 2019, 

resta ainda 303.375 prontuários a serem trabalhados. Para realizar a desmetalização, 
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higienização, acondicionamento, identificação das caixas e cadastramento dos prontuários em 

banco de dados foi firmada parceria técnica entre a Fundação Casa e o Arquivo Público do Estado, 

no ano de 2013. O trabalho realizado pela Fundação Casa é monitorado pelo Núcleo de Registro e 

Empréstimo. 

 

- Colaboração da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, com os Arquivos Públicos dos Estados da Paraíba 

(elaboração de tabelas e implantação de sistema de documentos digitais) e do Amazonas 

(sistema de produção de documentos digitais). 

 

 

2. Participação em órgãos colegiados e grupos de trabalho  

 

- Participação da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, designada por decreto de 18-5-2016, publicado no 

D.O. de 19-5-2016, na Comissão Estadual de Acesso à Informação (CEAI), em 6 reuniões 

ordinárias e 1 reunião extraordinária, exercendo a presidência na condição de representante do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

- Participação da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, nas reuniões mensais do Conselho da Transparência 

da Administração Estadual.  

 

- Participação da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, como Coordenadora do Grupo de Estudos sobre a Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD), criado no âmbito do Conselho da Transparência da 

Administração Estadual (julho a outubro de 2020), que resultou em denso Relatório com 53 

páginas.  

 

3. Apresentação de trabalhos em eventos 

 

- Palestra da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, no evento “Diálogos Informacionais”, organizado pelo 

Instituto do Legislativo Paulista - ILP, com o tema Transparência e Acesso à Informação, no dia 

23/11/2020. 

 

- Palestra da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, na Live organizada pela Associação de Arquivistas de 

São Paulo - ARQ-SP “Reflexões arquivísticas sobre o SIGAdoc: SIGAD adotado pelo Governo de 

São Paulo para o Programa SP Sem Papel” (03/09/2020). Disponível em: https://Inkd.in/dkXDzJi 

 

- Entrevista da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, “Relato de experiências na implantação da política de 

https://inkd.in/dkXDzJi
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gestão documental no APESP”, atividade integrante do 3º Congresso Online de Gestão de 

Documentos e Informações (GDIOnline 2020), no dia 20 de outubro, das 19h às 20h, ao 

vivo. Mais informações do evento podem ser conhecidas no site: www.congressogdi.com.br/; 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=Dv2pfddZuWQ  

 

- Palestra da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, na Live “Sistemas Municipais de Arquivo”, promovida 

pelo Grupo de Estudos Arquivísticos da Paraíba – GEArq e pela Associação de Arquivistas da 

Paraíba – AAPB, no dia 22 de outubro de 2020, às 9:30 horas. Disponível no canal do Youtube da 

GEArq - Grupo de Estudos Arquivísticos. 

 

- Palestra da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, na Live “Vigência das tabelas de documentos, dados 

e informações sigilosas”, realizada durante o II Encontro Estadual dos Serviços de 

Informações ao Cidadão – SIC, no dia 26/11/2020. Disponível no canal do Youtube do Arquivo 

Público do Estado. 

 

- Participação da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes,  como especialista convidada no Projeto Siga 2035 

– Construção de Cenários Prospectivos em Gestão de Documentos e Arquivos da 

Administração Pública Federal, do Arquivo Nacional, Oficina nº 1 – Aspecto político-

institucional, no dia 05/11/2020, das 9:30 às 17:00 horas.  

 

- Participação da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, como especialista convidada no dia 21/01/2021 do 

Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ sobre planejamento 

estratégico do órgão (14 às 17h30). 

 

- Realização do Minicurso “Avaliação de documentos e tabelas de temporalidade de documentos”, 

nos dias (05, 07 e 09/12/2020, das 8h00 às 10h00, ministrado por Ieda Pimenta Bernardes 

durante o Simpósio Internacional de Arquivos: Arquivo, documento e informação em cenários 

híbridos, realizado de 5 a 13 de dezembro de 2020.  

 

- Apresentação da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, da Comunicação “Os impactos da política de gestão 

documental na implementação da LGPD” no dia 08/12/2020, durante o Simpósio Internacional 

de Arquivos: Arquivo, documento e informação em cenários híbridos, realizado de 5 a 13 de 

dezembro de 2020. 

 
- Participação da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, no Encontro de Arquivos Estaduais, promovido 

pelo Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2020. 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.congressogdi.com.br%2F&data=01%7C01%7Cibernardes%40sp.gov.br%7Cc92ccd0484ea46dccafd08d83d2a0bff%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0&sdata=p3hR3Ze3XY1Iufd4DZhslj%2Biox5EprmfYlTg%2FXBC8gk%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDv2pfddZuWQ&data=04%7C01%7Cibernardes%40sp.gov.br%7C0bd7ccbb4f6346a5189508d87446c7ff%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0%7C0%7C637387194688511699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4Ge87rzWNtecsdfVNNTuqalhYxTehA0WqJDTRzbEMpA%3D&reserved=0
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- Participação da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, na Campanha “Arquivo Nosso de Cada Dia”, 

promovida pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo (nov.2020), com a gravação do vídeo 

“Eu posso eliminar meus documentos sem medo?” (5’). 

 

Comunicação institucional - DGSAESP 

 

1. Total de 10 notícias publicadas no site do Arquivo Público do Estado. 

N
. 

Notícia Data 

1 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/lei-de-acesso-a-informacao-
completa-oito-anos-garantindo-direitos-ao-cidadao  19/05/2020 

2 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/apesp-completa-instrumentos-
de-gestao-documental-na-administracao-direta-com-a-aprovacao-do-plano-de-classificacao-
e-ttd-fim-da-secretaria-de-seguranca-publica  06/06/2020 

3 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/artesp-e-o-18o-orgao-da-
administracao-indireta-a-aprovar-plano-de-classificacao-e-tabela-fim-com-orientacao-tecnica-
do-apesp  23/07/2020 

4 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/daee-aprova-e-homologa-seus-
instrumentos-de-gestao-documental  02/09/2020 

5 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/ead-sobre-gestao-documental-e-
acesso-a-informacao-esta-com-inscricoes-abertas  21/09/2020 

6 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/apesp-libera-base-de-dados-
com-140-mil-pedidos-e-respostas-de-acesso-a-informacao-no-estado  06/10/2020 

7 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/imesc-aprova-seus-instrumentos-
de-gestao-documental-  06/11/2020 

8 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/pesquisa-faz-diagnostico-da-
gestao-documental-e-acesso-a-informacao-nas-camaras-municipais-paulistas-  19/11/2020 

9 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/publicada-portaria-que-atualiza-
os-requisitos-e-metadados-arquivisticos-a-serem-adotados-pelo-sp-sem-papel-  01/12/2020 

1
0 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/fapesp-aprova-plano-e-tabela-de-
temporalidade-de-documentos-das-atividades-fim- 14/12/2020 

 
 

2. Total de 02 notícias publicadas no Informativo do Arquivo Público do Estado (mês de Janeiro 

e Edição Especial sobre ações de 2019) para o nosso mailing e Rede Notes. Por causa da 

pandemia e problemas no envio de mailing pela Prodesp não foram enviados mais 

informativos durante o ano. 

 

2.1. Total de 95 posts e stories diários sobre o papel do APESP na política estadual de arquivos, 

gestão documental e acesso aos documentos públicos estaduais publicados nas redes 

sociais.  

 

3. Número de acessos aos vídeos no Youtube APE/Gestão Documental, em ordem decrescente: 

Vídeo Visualizações 

    

Gestão Documental e Acesso à Informação  2126 

Curso de Gestão Documental - Elaboração de tabelas de temporalidade de documentos  1739 

Sistema de Elaboração de Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim  1689 

II Encontro Estadual dos Serviços de Informações ao Cidadão (SIC) - Evento de 26 de 
novembro de 2020  

1257 

Compacto do Documentário  -  Arquivos e Democracia: 30 anos do SAESP (1984 - 2014)  1156 

Cadeia de custódia digital de documentos arquivisticos  1119 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/lei-de-acesso-a-informacao-completa-oito-anos-garantindo-direitos-ao-cidadao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/lei-de-acesso-a-informacao-completa-oito-anos-garantindo-direitos-ao-cidadao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/apesp-completa-instrumentos-de-gestao-documental-na-administracao-direta-com-a-aprovacao-do-plano-de-classificacao-e-ttd-fim-da-secretaria-de-seguranca-publica
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/apesp-completa-instrumentos-de-gestao-documental-na-administracao-direta-com-a-aprovacao-do-plano-de-classificacao-e-ttd-fim-da-secretaria-de-seguranca-publica
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/apesp-completa-instrumentos-de-gestao-documental-na-administracao-direta-com-a-aprovacao-do-plano-de-classificacao-e-ttd-fim-da-secretaria-de-seguranca-publica
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/artesp-e-o-18o-orgao-da-administracao-indireta-a-aprovar-plano-de-classificacao-e-tabela-fim-com-orientacao-tecnica-do-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/artesp-e-o-18o-orgao-da-administracao-indireta-a-aprovar-plano-de-classificacao-e-tabela-fim-com-orientacao-tecnica-do-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/artesp-e-o-18o-orgao-da-administracao-indireta-a-aprovar-plano-de-classificacao-e-tabela-fim-com-orientacao-tecnica-do-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/daee-aprova-e-homologa-seus-instrumentos-de-gestao-documental
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/daee-aprova-e-homologa-seus-instrumentos-de-gestao-documental
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/ead-sobre-gestao-documental-e-acesso-a-informacao-esta-com-inscricoes-abertas
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/ead-sobre-gestao-documental-e-acesso-a-informacao-esta-com-inscricoes-abertas
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/apesp-libera-base-de-dados-com-140-mil-pedidos-e-respostas-de-acesso-a-informacao-no-estado
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/apesp-libera-base-de-dados-com-140-mil-pedidos-e-respostas-de-acesso-a-informacao-no-estado
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/imesc-aprova-seus-instrumentos-de-gestao-documental-
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/imesc-aprova-seus-instrumentos-de-gestao-documental-
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/pesquisa-faz-diagnostico-da-gestao-documental-e-acesso-a-informacao-nas-camaras-municipais-paulistas-
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/pesquisa-faz-diagnostico-da-gestao-documental-e-acesso-a-informacao-nas-camaras-municipais-paulistas-
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/publicada-portaria-que-atualiza-os-requisitos-e-metadados-arquivisticos-a-serem-adotados-pelo-sp-sem-papel-
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/publicada-portaria-que-atualiza-os-requisitos-e-metadados-arquivisticos-a-serem-adotados-pelo-sp-sem-papel-
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/fapesp-aprova-plano-e-tabela-de-temporalidade-de-documentos-das-atividades-fim-
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/noticias/ultimas/ver/fapesp-aprova-plano-e-tabela-de-temporalidade-de-documentos-das-atividades-fim-
https://www.youtube.com/watch?v=ONeUuChfqrA
https://www.youtube.com/watch?v=pNSfGn9xqBM
https://www.youtube.com/watch?v=k69t6z8GI-k
https://www.youtube.com/watch?v=VqEw9k97JZ4
https://www.youtube.com/watch?v=VqEw9k97JZ4
https://www.youtube.com/watch?v=XO3wMIZ-xQk
https://www.youtube.com/watch?v=Fnvy2lpq2g8
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SPdoc - ferramenta da gestão documental  1008 

Sistema SIGAD e EArq-Brasil  964 

Arquivos e Democracia  759 

II Encontro Estadual dos Serviços de Informações ao Cidadão (SIC) - Evento de 27 de 
novembro de 2020  

737 

Vídeo Serviço de Informações ao Cidadão - SIC  701 

Sistema Integrado da Gestão Administrativa Documental – SIGA-Doc  397 

Ciclo de debates sobre Gestão Documental - Bloco 01 267 

Como eliminar meus documentos sem medo? - Ieda Bernardes #ArquivoNossodeCadaDia  199 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Abertura  199 

GT Digital: Relato de Experiência do Arquivo do Estado com o SIGA-Doc no APESP  145 

Ciclo de Debates sobre gestão documental - Bloco 03  103 

5º Vídeo - O SPdoc como Ferramenta da Gestão  83 

Ciclo de debates sobre Gestão Documental - Bloco 02 78 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Bloco 3  70 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Abertura  38 

9º Vídeo - Transparência Ativa  30 

3º Vídeo - Aspectos Gerais do Decreto nº 58.052/2012, que regulamenta a Lei nº 
12.527/2011  

30 

Gestão documental e preservação da memória - Bloco 2  30 

Gestão documental e preservação da memória - Bloco 5  29 

Ciclo de debates sobre gestão documental - Bloco 04  28 

Gestão Documental e Direito de Acesso - Bloco 1  27 

2º Vídeo - Acesso à informação -- LAI: Lei Federal nº12.527/2011  26 

Gestão documental e preservação da memória - Bloco 3  26 

Gestão Documental e Direito de Acesso - Bloco 3  25 

Gestão documental e preservação da memória - Bloco 4  24 

Ciclo de debates sobre gestão documental - Bloco 05  24 

1º Vídeo - Abertura do Seminário Gestão Documental e Acesso à Informação  22 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Bloco 4  17 

8º Vídeo - Apresentação do Sistema SIC  13 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Bloco 5  10 

 

 

4. Relação das 45 páginas de entrada do DGSAESP mais acessadas no site do Arquivo Público do 

Estado em 2020 

N. Acesso Filtro /site/gestao: 622 paginas diferentes 

1 21916 /site/gestao/sistema 

2 16394 /site/gestao/sistema/spdoc 

3 13096 /site/gestao/municipios/getCidades  

4 11232 /site/gestao/sistema/plano  

5 5010 /site/gestao/municipios/getCidadesFiltradas 

6 4089 /site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/getCidade...  

7 3276 /site/gestao/municipios 

8 3186 /site/gestao/municipios/mapa_paulista 

9 2911 /site/gestao 

10 2874 /site/gestao/sistema/documentos 

11 2257 /site/gestao/orgaos/comissoes 

12 2040 /site/gestao/orgaos 

13 1953 /site/gestao/sistema/normas 

14 1870 /site/gestao/orgaos/eliminacao  

15 1797 /site/gestao/municipios/selecionaCidadeCombo  

16 1686 /site/gestao/cronologia 

17 1658 /site/gestao/perguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=bJZ63VUp_uk
https://www.youtube.com/watch?v=Z7GWEvEK7vc
https://www.youtube.com/watch?v=JTmQHsfZ_1k
https://www.youtube.com/watch?v=hCOLlKkh3qs
https://www.youtube.com/watch?v=hCOLlKkh3qs
https://www.youtube.com/watch?v=_54x54Kj8-c
https://www.youtube.com/watch?v=Gaxxf1ziwc4
https://www.youtube.com/watch?v=7J54ThUqVng
https://www.youtube.com/watch?v=-5qO1Pm0N78
https://www.youtube.com/watch?v=jpBX-ght-0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q2aR6bqI_YI
https://www.youtube.com/watch?v=RcvrI8GosKQ
https://www.youtube.com/watch?v=MyDv3DIEH0s
https://www.youtube.com/watch?v=AmWqMoXzANo
https://www.youtube.com/watch?v=LnCpOAQ-Ta4
https://www.youtube.com/watch?v=jpBX-ght-0Y
https://www.youtube.com/watch?v=6BaA-FDBqns
https://www.youtube.com/watch?v=RMqrOj1Z7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=RMqrOj1Z7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=m0zRXo5gh3Y
https://www.youtube.com/watch?v=-CR3NirB4p8
https://www.youtube.com/watch?v=ButvBkKro_w
https://www.youtube.com/watch?v=UOM4rkhlb0Q
https://www.youtube.com/watch?v=5Wr5e5fqOyY
https://www.youtube.com/watch?v=T-EIMj8Juro
https://www.youtube.com/watch?v=af6MRVbw2ws
https://www.youtube.com/watch?v=Mgi6zYs5ySA
https://www.youtube.com/watch?v=omJ25tVNLr8
https://www.youtube.com/watch?v=g9wJDM89FCA
https://www.youtube.com/watch?v=qb5oMVbnby4
https://www.youtube.com/watch?v=kQQFQKr__mw
https://www.youtube.com/watch?v=0JN8bM_NXdQ
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/spdoc
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/getCidades
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/plano
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/getCidadesFiltradas
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/getCidades
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/documentos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/comissoes
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/normas
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/eliminacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/selecionaCidadeCombo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/perguntas
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18 1374 /site/gestao/pesquisa_paulista/camara 

19 1189 /site/gestao/orgaos/recolhimento 

20 1104 /site/gestao/municipios/arquivo  

21 1024 /site/gestao/orgaos/consulta  

22 959 /site/gestao/orgaos/capacitacao 

23 921 /site/gestao/orgaos/protocolo  

24 911 /site/gestao/protecao 

25 871 /site/gestao/relatorios 

26 608 /site/gestao/municipios/lai 

27 582 /site/gestao/municipios/prefeituracamara  

28 475 /site/gestao/pesquisa_paulista 

29 449 /site/gestao/orgaos/avaliacao  

30 335 /site/gestao/cronologia/anos80  

31 297 /site/gestao/repositorio_digital/validateLoginApesp  

32 269 /site/gestao/sistema/monitoria  

33 261 /site/gestao/municipios/encontro 

34 171 /site/gestao/municipios/exportGesDocCSV 

35 159 /site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/5346 

36 151 /site/gestao/municipios/exportArqPublCSV  

37 139 /site/gestao/cronologia/anos90  

38 124 /site/gestao/cronologia/anos2010  

39 112 /site/gestao/cronologia/anos2000  

40 112 /site/gestao/municipios/encontro/ 

41 97 /site/gestao/sistema/SPdoc  

42 79 /site/gestao/ 

43 69 /site/gestao/repositorio_digital/validateLogin 

44 62 /site/gestao/municipios/camara 

45 57 /site/gestao/sistema/normas/ 

 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/awstats/awstats.pl?config=www.arquivoestado.sp.gov.br 

 

Coordenação da implementação da Política Estadual de Acesso à Informação 

 

Presidência da Comissão Estadual de Acesso à Informação - CEAI 

No ano de 2020, a Comissão Estadual de Acesso à Informação realizou 7 (sete) reuniões, 

por meio de videoconferência, sendo 4 (quatro) ordinárias e 3 (três) extraordinárias, pautando 

para julgamento 133 (cento e trinta e três) protocolos.  

A Presidência encaminhou 44 (quarenta e quatro) ofícios entre diligências e solicitações de 

providências aos órgãos/entidades e convidou membros da Casa Civil, da Secretaria de 

Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria da Fazenda e Planejamento para 

elucidarem solicitações efetuadas no Serviço Integrado de Informações ao Cidadão SIC.SP e, 

assim, dar maior consistência e segurança aos votos emitidos pela CEAI, além, da função 

pedagógica para fortalecimento da cultura do acesso à informação. 

 
 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/recolhimento
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/arquivo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/consulta
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/capacitacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/protocolo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/protecao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/relatorios
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/lai
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/prefeituracamara
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/pesquisa_paulista
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/avaliacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos80
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/repositorio_digital/validateLoginApesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/monitoria
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/encontro
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/exportGesDocCSV
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/5346
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/exportArqPublCSV
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos90
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos2010
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos2000
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/encontro/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/SPdoc
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/repositorio_digital/validateLogin
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/camara
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/normas/
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Central de Atendimento ao Cidadão – CAC 

 

Com o contexto decorrente da aprovação da Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de 

Acesso à Informação (LAI), e do Decreto n. 58.052/2012, regulamentador da lei no Estado de 

São Paulo, o Arquivo Público do Estado assumiu a responsabilidade de orientar os Serviços de 

Informações ao Cidadão – SIC, bem como estruturar a CAC - Central de Atendimento ao Cidadão, 

conforme dispõe o artigo 9º do referido decreto.   

 

Artigo 9º - A Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil, deverá adotar as providências 

necessárias para a organização dos serviços da Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, instituída pelo 

Decreto n. 54.276, de 27 de abril de 2009, com a finalidade de: 

I - coordenar a integração sistêmica dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, instituídos nos órgãos e 

entidades; 

II - realizar a consolidação e sistematização de dados a que se refere o artigo 25 deste decreto, bem como 

a elaboração de estatísticas sobre as demandas de consulta e os perfis de usuários, visando o 

aprimoramento dos serviços. 

 

A Central de Atendimento ao Cidadão – CAC foi criada no Departamento de Gestão do 

SAESP, pelo Decreto n. 54.276/2009, que reorganizou a Unidade do Arquivo Público do Estado; e 

teve suas atribuições ampliadas pelo Decreto n. 58.052/2012, regulamentador da Lei federal n. 

12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, no Estado de São Paulo. 

 A CAC é um serviço organizado para coordenar a integração sistêmica dos Serviços de 

Informações ao Cidadão – SIC, instituídos nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual, além de elaborar dados estatísticos sobre as demandas de consulta e os perfis de 

usuários, visando o aprimoramento dos serviços, conforme determina o Decreto n. 58.052/2012. 

A CAC produz também informações gerenciais para o Governo do Estado consolidando e 

sistematizando dados sobre os documentos, dados e informações que tenham sido 

desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses; sobre aqueles classificados em cada grau de sigilo, 

com identificação para referência futura; e gera relatório estatístico periódico contendo a 

quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos. 

 Além disso, atende e orienta o cidadão sobre a localização e o andamento de documentos 

de seu interesse particular ou coletivo, devendo para a execução dessa atividade, operar e tornar 

disponível o acesso ao Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos – 

SPdoc, bem como ao Sistema Integrado de Informações ao Cidadão, conhecido como SIC.SP. 

  

Competências e Atribuições da CAC 

 

Por força do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei federal n° 

12.527, de 18 de novembro de 2011, coube à Central de Atendimento ao Cidadão – CAC 

coordenar a integração sistêmica dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, instituídos nos 

órgãos e entidades e realizar a consolidação e sistematização de dados classificados como 

sigilosos. 



 

8 
 

Esta coordenação se consolida na atuação central da Central de Atendimento ao Cidadão – 

CAC junto aos Serviços de Informações ao Cidadão – SIC para dar efetividade ao acesso à 

informação, nos termos da Lei de Acesso à Informação e de seus decretos regulamentadores 

estaduais. 

Assim cabe à CAC orientar e supervisionar os serviços por estes prestados pelos SIC no 

atendimento presencial e/ou eletrônico na sede e nas unidades subordinadas dos órgãos e entes 

estaduais da Administração Pública; no encaminhamento dos pedidos de informação aos setores 

produtores ou detentores de documentos, dados e informações e no controle do cumprimento de 

prazos por parte dos setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações. 

Compete ainda à Central de Atendimento ao Cidadão – CAC orientar e fomentar o 

intercâmbio permanente dos Serviços de Informações ao Cidadão – SIC com os serviços de 

protocolo e arquivo e de sua atuação integrada com a Ouvidoria Geral do Estado e com a Rede de 

Ouvidorias do Estado de São Paulo. 

Estas atribuições da Central de Atendimento ao Cidadão - CAC  são complementares 

àquelas descritas no Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 2009, que estabelece ainda as 

competências da CAC para estipulação de meios de consulta pública ao sistema informatizado de 

gestão arquivística de documentos, e para atuar como centro de referência do Estado, para dar 

cumprimento às normas de acesso aos documentos públicos. 

Atividades regulares da Central de Atendimento ao Cidadão - CAC 

 

As ações elencadas adiante retratam o trabalho regular da Central de Atendimento ao 

Cidadão – CAC, levadas à efeito neste ano: 

Integração dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC dos órgãos e entidades 

estaduais por meio de: 

 Capacitação dos agentes públicos que atuam nos Serviços de Informações ao 

Cidadão – SIC, por meio de ações de treinamento, ensino à distância (EAD), 

atendimento telefônico e eletrônico (e-mail); 

 Reuniões técnicas periódicas com os órgãos; 

 Seminários e encontros anuais sobre Gestão Documental e Acesso à 

Informação; 

 Palestras sobre temas de interesse aos Órgãos sobre a LAI. 

Orientação dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC sobre atendimento dos 

pedidos e definição de procedimentos para acesso, incluindo o redirecionamento para o órgão 

ou entidade estadual competente caso o Cidadão não saiba para onde enviar a sua demanda, 

além de orientação via telefone, se necessário;  

Elaboração e manutenção de roteiros e guias sobre a Acesso Informação, englobando 

questões de ordem legal e de procedimentos de acesso; 

Gestão do Sistema SIC.SP e esclarecimento de dúvidas sobre sua operação; 
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Monitoramento dos protocolos de pedidos registrados no Sistema SIC.SP, com 

atenção para o atendimento da demanda e o cumprimento de prazos; 

Consolidação dos dados e relatórios estatísticos dos pedidos dos cidadãos e das 

informações classificadas pelos órgãos e entidades estaduais; 

 

Atividades desenvolvidas em 2020 pela Central de Atendimento ao Cidadão - 

CAC 

 
 

Atuando em um contexto singular e diverso, por conta dos efeitos da pandemia e das 

limitações do trabalho presencial, a CAC buscou desenvolver ferramentas de auxílio dos agentes 

públicos dedicados ao atendimento de pedidos de acesso à informação. Do conjunto de ações 

elencados, vale destacar a produção de “Manual de integração SIC.SP e SPSEMPAPEL”, que deve 

tornar célere e segura a tramitação dos pedidos de acesso à informação e o investimento em  

ações de ensino à distância, com a reformulação do curso “Gestão Documental e Acesso à 

Informação” e o desenvolvimento de dois outros cursos (previstos para 2021) que desenvolverão, 

com maior profundidade, o “Acesso à Informação” para operadores dos SIC e “Sigilo de 

Informações”, voltado para os operadores dos SIC, as Comissões de Avaliação de Documentos e 

Acesso e os classificadores de sigilo. No que concerne à transparência das ações do Estado, o 

destaque se dá para a publicação da base integral de pedidos de acesso à informação, com todos 

os dados constantes no sistema SIC.SP. 

 

1. Transparência ativa: a CAC realizou tratamento de anonimização de dados e 

informações pessoais constantes na base de dados do sistema SIC.SP e publicou 149.268 pedidos 

(com 61 rótulos de informações, de dados estruturados e dados não estruturados), referentes ao 

período de maio de 2012 a maio de 2020. 

2. Programa de capacitação EAD: remodelação do curso “Gestão Documental e Acesso 

à Informação”, que em sua quinta edição trouxe mudanças como a auto-inscrição e a certificação 

automática, promovendo a capacitação em gestão documental dos servidores e funcionários dos 

órgãos e entidades que compõem o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP. O 

curso recebeu 636 inscrições que somaram uma carga horária efetiva de 4.816 horas de 

treinamento. 

3. Promoção do II Encontro Estadual dos Serviços de Informações ao Cidadão 

(SIC): realizado nos dias 26 e 27/11 em ambiente virtual, o evento promoveu a difusão de 

conhecimento, por meio de a) palestras, com os temas “A vigência da Tabela de documentos, 

dados e informações sigilosas e pessoais - conclusões do Grupo de Trabalho da Procuradoria 

Geral do Estado” e b) “A ação necessária dos SIC para ampliação do acesso à informação e 

implementação de transparência ativa”; c) painel sobre “A pandemia e o papel dos SIC”; e c) 

apresentação de novos produtos da CAC: d) Tutorial de elaboração de estatísticos do sistema 

SIC.SP; e) Base de dados do sistema SIC.SP com dados pessoais anonimizados; e) “Manual de 
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integração SIC.SP e SPSEMPAPEL”; f) Modelo de elaboração de Termo de Classificação de 

Informação". 

4. Desempenho quantitativo: o Sistema SIC.SP recebeu, na totalidade dos órgãos 

aderentes ao sistema, 28.120 solicitações. Deste total, a CAC respondeu diretamente para o 

cidadão 1.611 solicitações e redirecionou 3.610 para outros órgãos. Foram realizados 170 

atendimentos aos órgãos por telefone, email e pessoalmente. 

5. Atualização do Sistema SIC.SP: o sistema recebeu duas atualizações: a) inserção de 

registro de pedido de informações sobre Covid-19 (definido pelo interessado) e b) envio 

automático de decisão de instância recursal para o interessado. 

Dados estatísticos de desempenho da Central de Atendimento ao Cidadão - CAC  

 

1. A Central de Atendimento ao Cidadão – CAC realiza a análise de pedidos e 

redireciona aqueles que são destinadas a outros órgãos do Estado. Este trabalho 

totalizou 4.345 eventos assim distribuídos: 

 
Pedidos de Informação Processados pela CAC 

 
Total 

Destinados à CAC 1.611 

Destinados ao Arquivo do Estado 54 

Pedidos Redirecionamentos pelo SIC-CAC para outros SIC 3.160 

Pedidos Redirecionamentos para o SIC-CAC por outros SIC 170 

 

2. O Sistema SIC.SP recebeu no transcorrer de 2020 a quantidade total de 

28.120 pedidos, sendo que 27.388 foram encerrados -  o que resulta efetividade da 

ordem de 97,4% de atendimento: 

 

 

 

Pedidos Recebidos x Pedidos Encerrados 
(Sistema SIC.SP) 



 

11 
 

 

2.1 Os pedidos encerrados tiveram a seguinte distribuição, 

por tipo de atendimento: 
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A interpretação dos decretos regulamentadores da LAI e a orientação dos SIC 

para aplicação 

 

Tema central do seminário anual dos Serviços de Informação ao Cidadão (abordado no item 

3 do “Atividades desenvolvidas em 2020 pela Central de Atendimento ao Cidadão - CAC”), 

apresentamos aos operadores dos SIC o resultado do Grupo de Trabalho nº 01/2019 da 

Procuradoria Geral do Estado (instituído pela Resolução PGE nº 41, de 10 de outubro de 2018) 

cujo relatório final foi aprovado pela Procuradora Geral do Estado em 19 de dezembro de 2019 

(anexo) - fruto de consulta formulada pela Comissão Estadual de Acesso à Informação – CEAI, 

em 2017. 

O objetivo destacado da consulta foi o de buscar na Consultoria Jurídica o controle técnico 

daquele órgão, de sorte que se obtivesse a indicação de caminhos de uniformização do 

entendimento, eventual revisão e, decerto, o aprimoramento das normativas sobre o tema para, 

entre outros, a melhor orientação aos agentes públicos encarregados do acesso à informação na 

Administração Pública – atividade precípua da Central de Atendimento ao Cidadão – CAC. 

Destacam-se do relatório as seguintes passagens (amostras do texto original) com 

considerações e conclusões que permitem que a Central do Atendimento ao Cidadão – CAC 

reconfigure os procedimentos de tratamento de documentos sigilosos, em particular no que 

concerne à orientação e normatização da elaboração dos termos de classificação e, em especial, 

que se retome, no âmbito das CADA, o trabalho de produção das tabela de documentos, dados e 

informações sigilosas e pessoais (Art. 12, inciso II, do Decreto nº 58.052/2012). 
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Considerações Finais 

 

Considerando a necessidade de dotar a Administração Pública de conhecimento 

necessário para bem desempenhar suas atividades, é natural concluir que a efetividade 

da Lei de Acesso à Informação deve ser assegurada por ações permanentes de 

capacitação dos servidores públicos. Assim a Central de Atendimento ao Cidadão - CAC 

firma-se no propósito de fomentar as ações integradas entre os diversos órgãos 

responsáveis pela política de transparência e acesso à informação na administração 

pública estadual objetivando: 

 Intensificar as ações de capacitação, visando garantir amplo acesso à 

informação pública e proteção de dados pessoais; 

 Definir procedimentos para garantir eficácia às  decisões das instâncias 

recursais (OGE e CEAI) e desenvolver mecanismos de responsabilização pelo 

descumprimento da LAI; 

 Contribuir para a regulamentação da política de proteção aos dados pessoais 

por meio da elaboração e uniformização de critérios objetivos e transparentes 

para proteção de documentos sigilosos e informações pessoais. 

 

Centro de Gestão Documental - CGD 

 

O Centro de gestão Documental é o setor do Arquivo Público do Estado 

responsável direto pela elaboração de normas e instrumentos de gestão, orientação 

técnica, monitoria e fiscalização dos órgãos no que diz respeito à implementação da 

política de gestão documental. 

Essa atuação vem ao encontro das transformações da relação do Estado e 

sociedade, bem como do dever do poder público de gerir, proteger o patrimônio 

documental e garantir o direito de acesso à informação.  

Na sequência, apresentamos as atividades desenvolvidas pelo Centro de Gestão 

Documental: 

Núcleo de Assistência Técnica aos Órgãos do SAESP - NATOS 

 

O Núcleo de Assistência Técnica aos Órgãos do SAESP – NATOS é 

responsável pela orientação aos órgãos integrantes do Sistema de Arquivos do Estado de 

São Paulo - SAESP na formulação e na implementação de programas de gestão, acesso e 

preservação de documentos. Para tanto, analisa e promove a adequação das propostas 

de planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos; orienta quanto aos 

procedimentos de identificação e elaboração da tabela de documentos, dados e 
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informações sigilosas e pessoais, de eliminação, de transferência e recolhimento de 

documentos, e de operação de sistema informatizado de gestão arquivística de 

documentos (Decretos n. 54.276/2009 e n. 58.052/2012).  

O desenvolvimento desse trabalho é feito em colaboração com as Comissões de 

Avaliação de Documentos e Acesso – CADA, grupos permanentes e multidisciplinares 

instituídos nos órgãos integrantes do SAESP para atuarem na implementação da política 

estadual de gestão de documentos e acesso à informação (Decretos n. 29.838/1998, n. 

48.897/2004 e n. 58.052/2012), podendo constituir subcomissões e grupos de trabalho a 

fim cumprir perfeitamente suas atribuições. Tais grupos são os interlocutores entre o 

Arquivo Público e seus órgãos, tornando-se multiplicadores do conhecimento técnico 

arquivístico. 

A pandemia (COVID-19) trouxe novos desafios: realizar nossas atividades com a 

mesma qualidade técnica e produtividade em teletrabalho. Apesar de todas as 

dificuldades desse novo desafio, cabe ressaltar o aumento da produtividade no 

teletrabalho, principalmente na elaboração e atualização dos Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim.  

 

Apresentamos a evolução quantitativa de 2019 a 2020 referentes às 

demandas inerentes ao Núcleo de Assistência Técnica aos Órgãos do SAESP: 

1. Acompanhamento de CADA pelo NATOS: 

 

 

 

1.1 Quantidade de Atos Normativos publicados no Diário Oficial do Estado 

referentes à instituição e reestruturação nos diversos órgãos e entidades 

da administração das equipes CADA, bem como das subcomissões. O 

aumento significativo do número de atos normativos se deu em virtude da 

implantação do Programa SP Sem Papel, principalmente a instituição de 
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subcomissões, para o acompanhamento da implantação, da execução e da 

manutenção do ambiente digital de gestão documental: 

 

 

2. Eliminação de Documentos com publicação no Diário Oficial do Estado, gerando a 

eliminação de caixas de arquivo, que equivalem a metros lineares: 

 

 

 

3. Orientações técnicas aos órgãos e entidades da administração pública (telefone, 

e-mail, Ofícios, Pareceres técnicos e pessoalmente), bem como aos demais consulentes 

(e-mail, telefone, pessoalmente ou atendimentos por demandas do SIC): 
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4. Reuniões: 

 

 

5. Palestras: 
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6. Quantitativo de servidores/publico externo treinados: 

 

 

 

7.  Tabelas de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim Oficializadas: 

elaboração, atualização e inexistência de documentos das atividades-fim:   
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Atividades desenvolvidas pelo NATOS em 2020: 

 

1. Acompanhamento das 91 (noventa e uma) CADA e das 503 (quinhentos e 

três) Subcomissões com as seguintes ações:  

 
1.1 Monitoramento, por meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo, das 

publicações de Atos Normativos (portarias, resoluções etc.) inerentes às 

CADA e subcomissões, totalizando 236 (duzentos e trinta e seis) normas 

de instituição ou reestruturação das equipes nos diversos órgãos e 

entidades da administração;  

 

2. Orientação de elaboração e atualização de TTD-Fim.  

 

 2.1 Foram elaboradas e oficializadas (publicadas no Diário Oficial do Estado) 

6 (seis) TTD-Fim, sendo os órgãos e entidades: 

 Secretaria de Segurança Pública 

 Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do 

Estado de São Paulo - ARTESP 

 Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC 

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo –FAPESP 

 

2.2. Foram oficializadas (publicadas no Diário Oficial do Estado) a 

inexistência de documentos das atividades-fim de 3 (três), sendo as 

entidades: 

 Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 

 Agência Metropolitana de Campinas  - AGEMCAMP 

 Agência Metropolitana de Sorocaba – AGEMSOROCABA 

 

2.3 Foram atualizadas e oficializadas 2 (duas) TTD-Fim, sendo os órgãos e 

entidades: 

a) Secretaria da Saúde  

b) Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN 

 

2.4. Foram finalizadas e não oficializadas (não publicadas no Diário Oficial 

do Estado 7 (sete), sendo os órgãos e entidades: 

 Caixa Beneficente da Polícia Militar – CBPM (elaboração) 
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 Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT (elaboração) 

 Companhia de Desenvolvimento Nacional e Urbano – CDHU 

(elaboração) 

 Casa Militar (constatação de inexistência de documentos das 

atividades-fim) 

 Companhia Paulista de Parcerias – CPP (constatação de inexistência de 

documentos das atividades-fim) 

 São Paulo Previdência – SPPREV (atualização) 

 Centro Estadual de Educação Tecnológica 'Paula Souza' – CEETEPS 

(atualização) 

 

3. Análise da publicação de 403 Editais de Ciência de Eliminação de Documentos 

publicados no Diário Oficial do Estado, gerando a eliminação de 239.562 

caixas de arquivo, que equivalem a 33.538,64 metros lineares de 

documentos.  

4. Realização de 630 Orientações técnicas, sendo 625 aos órgãos e entidades 

integrantes do SAESP (55 por telefone, 555 por e-mail, 15 por Pareceres 

técnicos) e 5 externos: 

4.1 Parecer Técnico CGD/DGSAESP nº: 

1. 06/2020 – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 

FAPESP – contratação de serviços arquivísticos, 02/05/2020; 

2. 11/2020 – Secretaria da Justiça e Cidadania – análise da proposta de 

atualização de TTD-FIM, 03/05/2020; 

3. 14/2020 – Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marília – 

HCFAMEMA – autorização para eliminação de documentos, 09/06/2020; 

4. 16/2020 – Secretaria de Saúde – Autorização para eliminação de 

documentos, 02/07/2020; 

5. 17/2020 – Fundação para o Desenvolvimento da Educação FDE – 

Constatação de inexistência de documentos das atividades-fim, 

16/07/2020; 

6. 18/2020 – Secretaria da Fazenda e Planejamento – Autorização para 

eliminação de documentos, 31/07/2020; 

7. 19/2020 – Secretaria da Agricultura e Abastecimento – Autorização 

para eliminação de documentos, 03/08/2020; 

8. 20/2020 – Secretaria da Fazenda e Planejamento – Autorização para 

eliminação de documentos, 18/08/2020; 

9. 21/2020 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 

FAPESP – contratação de serviços arquivísticas, 14/09/2020; 
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10. 22/2020 – Agência Metropolitana de Sorocaba – AGEMSOROCABA – 

Constatação de inexistência de documentos das atividades-fim, 

06/10/2020; 

11. 23/2020 – Secretaria da Justiça e Cidadania – contratação de serviços 

arquivísticos, 20/10/2020; 

12. 24/2020 – Instituto de Medicina social e Criminologia de São Paulo e 

IMESC – contratação de serviços arquivísticos, 20/10/2020; 

13. 25/2020 – Secretaria de Cultura – contratação de serviços 

arquivísticos, 20/10/2020; 

14. 25/2020 – CODAP – autorização para eliminação de documentos, 

05/11/2020; 

15. 26/2020 – Secretaria de Saúde – autorização para eliminação de 

documentos, 06/11/2020. 

 

5. 96 reuniões ao total no decorrer de 2020, sendo órgãos e entidades: 

   

 Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM – 1 reunião; 

 Agência Metropolitana de Campinas  - AGEMCAMP - 1 reunião; 

 Agência Metropolitana de Sorocaba – AGEMSOROCABA - 1 reunião; 

 Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – 

AGEMVALE - 2 reuniões; 

 Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes 

do Estado de São Paulo – ARTESP - 1 reunião; 

 Caixa Beneficente da Polícia Militar – CBPM – 2 reuniões; 

 Centro Estadual de Educação Tecnológica 'Paula Souza' – CEETEPS – 

5 reuniões; 

 Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP – 

2 reuniões; 

 Companhia Paulista de Obras e Serviços CPOS – 3 reuniões; 

 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 

São Paulo – CDHU – 9 reuniões; 

 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 

SABESP - 2 reuniões; 

 Companhia Paulista de Obras e serviços CPP  - 2 reuniões; 

 Companhia Paulista de Securitização – CPSEC, 1 reunião; 

 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, 1 reunião; 

 Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN -SP, 1 

reunião; 
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 DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo 

S.A., 1 reunião; 

 Empresa Metropolitana de Águas e Energia  S.A. – EMAE, 3 

reuniões; 

 Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, 1 reunião; 

 Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" de Amparo ao Preso – 

FUNAP, 9 reuniões; 

 Fundação Centro de Atendimento SocioEducativo ao Adolescente - 

FUNDAÇÃO CASA, 4 reuniões; 

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo –FAPESP, 5 

reuniões; 

 Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - 

SP-PREVCOM, 1 reunião; 

 Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo  "José Gomes 

da Silva" - FUNDAÇÃO ITESP, 1 reunião; 

 Fundação Oncocentro de São Paulo - FOSP, 1 reunião; 

 Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, 1 reunião; 

 Fundação Memorial da América Latina, 1 reunião; 

 Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, 2 

reuniões; 

 Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, 3 reuniões; 

 Fundação para o Remédio Popular "Chopin Tavares de Lima" – 

FURP, 2 reuniões; 

 Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, 2 

reuniões; 

 Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marília – 

HCFAMEMA, 5 reuniões; 

 Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – 

IMESC, 3 reuniões; 

 Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM, 2 

reuniões; 

 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – 

IPT, 5 reuniões; 

 Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, 1 reunião; 

 Procuradoria Geral do Estado - PGE, 1 reunião; 

 Secretaria da Cultura e Economia Criativa, 1 reunião; 

 São Paulo Previdência - SPPREV, 2 reunião; 

 Secretaria da Saúde, 1 reunião; 
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 Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN, 2 reuniões; 

 

Com efeito, referidas reuniões além de atingirem o objetivo de promover a 

implementação contínua da política de gestão documental foram um mecanismo de 

orientação na elaboração das Tabelas de Temporalidade de Documentos das Atividades-

Fim, impulsionar a eliminação de documentos e implementação do Programa SP Sem 

Papel.  

 

6. Realização de 7 palestras/treinamentos e eventos para 3.365 (três mil 

trezentos e sessenta e cinco) servidores e público externo dos seguintes 

órgãos e entidades: 

 

 Fundação para o Desenvolvimento da Educação -FDE, em 23/01/2020, 

com o tema “Classificação de Documentos para o SP Sem Papel” - 53 

participantes; 

 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, 

em 10/03/2020, com o tema “Elaboração de TTD-FIM - 30 

participantes”; 

 Tribunal de Contas do Município – TCM, em 15/06/2020 com o tema 

“Gestão Documental” – 25 participantes; 

 Universidade Federal do Amazonas - UFAM, em 04/11/2020 com o 

tema ““Elaboração de TTD-FIM - 15 participantes; 

 Universidade Federal do Amazonas - UFAM, em 05/11/2020 com o 

tema “Elaboração de TTD-FIM - 15 participantes; 

 Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, em 17/11/2020, 2020 

com o tema ““Elaboração de TTD-FIM - 37 participantes; 

 10/06/2020 – Lançamento do Sistema de Elaboração de Tabela de 

Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim da Secretaria de 

Saúde – público das redes sociais: 3.190 pessoas; 

 

7. Cursos de qualificação realizados NATOS: 

 

 Liderança – 5 horas, Fundação Getúlio Vargas - FGV; 

 

 Introdução à Gestão de Projetos - 20 horas – Escola Virtual.Gov – EV.G; 

 

 Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais - 10 horas - 

EV.G ; 

      

 Acesso à Informação - 20 horas - Escola Virtual.Gov – EV.G; 
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 Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão 

Documental - 20 horas - Escola Virtual.Gov – EV.G; 

          

 Acesso à Informação - 5 horas - Fundação Getúlio Vargas - FGV; 

         

 Microsoft Office 365 - conhecendo o Teams - conhecendo o Onedrive - 

Escola Virtual.Gov – EV.G; 

         

 Motivação nas Organizaçãoes - 5 horas - Fundação Getúlio Vargas - FGV; 

         

 Regulamentação da Lei de Acesso à Informação nos Municípios - 20 horas - 

Escola Virtual.Gov – EV.G. 

      

 

Núcleo de Monitoria e Fiscalização - NMF 

 

O Núcleo de Monitoria e Fiscalização, instituído pelo Decreto n. 54.276/2009, 

que reorganizou a Unidade do Arquivo Público do Estado, tem a finalidade de fiscalizar o 

cumprimento das diretrizes, normas e procedimentos da Política Pública de Arquivos e 

Gestão Documental do Estado de São Paulo. Para tanto, realiza fiscalização periódica, 

com avaliação documentada e sistemática das instalações e práticas operacionais e de 

manutenção das unidades de arquivos e protocolo; monitora a implementação de 

programas de gestão e preservação documental, visando ao contínuo aperfeiçoamento 

das atividades de arquivo e protocolo; bem como elabora dados gerenciais e recomenda 

providências para apuração e reparação de atos lesivos à política estadual de arquivos 

públicos e privados.  

  

 

Atividades desenvolvidas pelo NMF em 2020: 

 

1. Fiscalização de unidades de arquivo e monitoramento da gestão 

documental para ocorrências de sinistros em órgãos da administração 

estadual (9 orientações): 

 Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN. Recomendações à CIRETRAN de 

Santo André e Presidente Epitácio. 

 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. Recomendações à Seção de 

Trânsito de Pirapora do Bom Jesus. 

 Secretaria da Justiça e Cidadania. Recomendações ao arquivo da sede. 

 Secretaria da Saúde. Recomendações ao Hospital Guilherme Álvaro de Santos.  

 Secretaria da Saúde. Orientação ao Hospital Guilherme Álvaro de Santos. 

 Secretaria da Administração Penitenciária - Orientação à Penitenciária 

Feminina de Campinas. 

 Secretaria da Administração Penitenciária - Orientação ao arquivo do Ipiranga. 
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 Secretaria da Saúde - Orientação ao Conjunto Hospitalar do Mandaqui. 

 Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade – FEENA. Recomendações ao 

arquivo da unidade.  

 

2. Orientação para formalização de recolhimento de documentos ao Arquivo 

Público do Estado (36 orientações - 1701,86 metros lineares recolhidos): 

 Companhia Paulista de Obras e Serviços-CPOS: 

o Termo e Relação 01/2020, 1401 tubos, 161 metros lineares 

o Termo e Relação 02/2020, 1400 tubos, 160 metros lineares 

o Termo e Relação 03/2020, 1405 tubos, 161 metros lineares 

o Termo e Relação 04/2020, 1401 tubos, 161 metros lineares 

o Termo e Relação 05/2020, 1310 tubos, 150 metros lineares 

o Termo e Relação 06/2020, 1421 tubos, 163 metros lineares 

o Termo e Relação 07/2020, 115 caixas, 16,1 metros lineares 

o Termo e Relação 08/2020, 1521 tubos, 174 metros lineares 

o Termo e Relação 09/2020, 1437 tubos, 165 metros lineares 

o Termo e Relação 10/2020, 1372 tubos, 157 metros lineares 

 Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A - Emplasa: 

o Termo e Relação 01/2020, 449 caixas e pacotes, 94,52 metros lineares 

o Termo e Relação 02/2020, 59 caixas, 8,26 metros lineares 

o Termo e Relação 03/2020, 18 caixas, 2,74 metros lineares 

 Secretaria da Educação - Conselho Estadual de Educação: 

o Termo e Relação 01/2020, 16 caixas, 2,24 metros lineares 

 Secretaria da Fazenda - Cepam: 

o Termo e Relação 01/2020, 630 caixas, 126 metros lineares 

 Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – Codasp: 

o Em andamento 

 Desenvolvimento Rodoviário S/A - Dersa: 

o Em andamento 

 Secretaria da Segurança Pública - Quartel do Comando Geral: 

o Em andamento 

 Departamento de Estradas de Rodagem – DER (Cartográfico): 

o Em andamento 

 Departamento de Estradas de Rodagem – DER (Textual): 

o Em andamento 

 Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE: 

o Em andamento 

 Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS (Textual): 

o Em andamento 

 Secretaria de Comunicação - Secom: 

o Em andamento 

 Assessoria Jurídica do Governo – AJG: 

o Em andamento 
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 Fundo Social de São Paulo - Fussp: 

o Em andamento 

 Ouvidoria Geral do Estado: 

o Em andamento  

 Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC: 

o Em andamento 

 Secretaria da Saúde - CAISM Philippe Pinel  

o Em andamento 

 Secretaria da Saúde - Complexo Hospitalar do Juquery:  

o Em andamento 

 Secretaria da Saúde - Grupo Técnico de Edificações – GTE: 

o Em andamento 

 Secretaria da Fazenda - Espaço Memória: 

o Em andamento 

 Instituto de Zootecnia - IZ: 

o Em andamento 

 Instituto Florestal – IF: 

o Em andamento 

 Procuradoria Geral do Estado - PGE - Defensoria Pública: 

o Em andamento 

 Procuradoria Geral do Estado - PGE (Leis): 

o Em andamento 

 Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - Imesp: 

o Em andamento 

 

3. Orientação para formalização de transferência de documentos ao Arquivo 

Público do Estado (03 orientações – 18,48 metros lineares transferidos): 

 Secretaria da Saúde - Associação Santa Terezinha: 

o Termo e Relação 01/2020, 132 caixas, 18,48 metros lineares 

 Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – Codasp: 

o Em andamento 

 Secretaria de Governo - Acervo Artístico-Cultural do Palácio dos Bandeirantes: 

o Em andamento 

 

4. Levantamento dos órgãos que realizaram o curso “Sistema TTD-Fim" para 

elaboração de seus instrumentos de gestão. 

 Encaminhamento de e-mails com sondagem aos órgãos. 

 

5. Acompanhamento do Projeto “Indicadores para Monitoramento e Avaliação 

da Capacidade de Gestão Documental - Ciclo 2020”:  

 Informação aos órgãos sobre a suspensão temporária das visitas para coleta 

de indicadores devido às medidas de contingenciamento da Covid-19 

estabelecidas pelo Governo do Estado. 
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 Núcleo de Normas Técnicas - NNT 

 

O Núcleo de Normas Técnicas é responsável pela elaboração e proposição de 

princípios, diretrizes, normas e métodos sobre a organização e o funcionamento de 

arquivos e protocolos dos órgãos e entidades do Governo do Estado de São Paulo, de 

edição de normas legais, regulamentares e instruções normativas que se fizerem 

necessárias à gestão, ao acesso e à preservação de documentos arquivísticos públicos e 

privados declarados de interesse público e social (Decreto n. 54.276/2012).  

 

Atividades desenvolvidas pelo NNT em 2020: 

 

Elaboração de atos normativos: 

 

1. Minuta de Decreto que altera o Decreto n. 61.036/2015 que reestrutura o APESP; 

2. Minuta de Regimento Interno do Comitê de Governança Digital do Programa SP 

Sem Papel;  

3. Minuta de Comunicado dos órgãos e entidades que não têm tabela fim; 

4. Minuta de Portaria conjunta APESP/CODEC visando orientar o cumprimento das 

responsabilidades dos liquidantes em relação ao tratamento e guarda de acervos 

arquivísticos;  

5. Minuta de Portaria UAPESP/SAESP sobre mapeamento e modelagem de 

documentos digitais; 

6. Minuta de Portaria UAPESP/SAESP sobre a terceirização das atividades de 

digitalização;  

7. Minuta de Portaria UAPESP/SAESP - 3, de 08 /10/2020, que substitui o Manual do 

SP Sem Papel aprovado pela Resolução SG - 57, de 30/09/2019; 

8. Minuta de Portaria UAPESP/SAESP - 4, de 23/11/2020, que substitui os Anexos I e 

II da Instrução Normativa APE/SAESP nº 1, de 10 de março de 2009, que definem 

os requisitos e metadados a serem adotados pelo ambiente digital de gestão 

documental (“Documentos Digitais”) do SP Sem Papel e por outros sistemas 

autorizados de gestão arquivística de documentos 

9. Minuta de Termo de Cooperação Técnica com o TRF2; 

10. Minuta TCT APESP/PRODESP/Arquivos para ceder o uso a título gratuito do 

“Sistema de Elaboração de Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD-FIM” a 

todos os estados e municípios que necessitarem da ferramenta 

Elaboração de Artigos e Matérias: 

 
11. Elaboração de Artigo para o II SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA ARQUIVÍSTICA (BA); 

12. Elaboração de Artigo para o SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS; 

13. Elaboração de matéria para site do APESP sobre aniversário SAESP; 
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14. Elaboração de matéria para site do APESP sobre publicação da Portaria 

UAPESP/SAESP – 4/2020; 

Elaboração de Publicações: 

 

15. Gerenciamento da 3ª edição da Tabela Meio; 

16. Gerenciamento da 3ª edição do Livro de políticas Públicas;  

17. Gerenciamento da 1ª edição das Tabelas Fim das Secretarias de Estado;  

Estudo e pesquisas: 

 
18. Estudos sobre veto e alteração da Lei do Fearq; 

19. Procedimentos com vistas à arrecadação de fundos ao FEARQ a partir de 

documentos eliminados não doados ao FUSSESP; 

20. Auxílio na revisão de manual de integração do sistema SIC.SP com o SP Sem 

Papel;  

21. Auxílio na revisão do Termo de Classificação de Informação; 

22. Análise do Decreto federal n. 10.046/2019; 

23. Levantamento das atribuições do Apesp para Decreto da Secretaria de projetos, 

orçamentos e gestão; 

Participação em eventos: 

 
24. Início do curso de graduação em Arquivologia ead, pela UNIASSELVI;  

25. Participação na Semana da Digitalização de Documentos, realizado pela Informind 

Treinamentos;  

26. Participação no Simpósio Arquivistas On-line, realizado pela Informind 

Treinamentos;  

27. Participação no Webnar Prontuário do Paciente, realizado pela Informind 

Treinamentos;  

28. Participação da Semana Nacional de Arquivos, realizado pelo Apesp;  

29. Realização dos quatro cursos: Introdução à Lei geral de proteção de dados 

pessoais; Proteção de dados pessoais no setor público; Dados Abertos e Ética no 

Serviço Público, oferecidos pela ENAP;  

30. Webinar: O impacto da pandemia nos acervos, promovido pela FGV CPDOC; 

31. Webinar ARQSP convida Lenora Schwaitzer sobre LGPD; 

32. Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para tempos de mudança, 

com Leandro Karnal e Luiza Trajano, promovido pela PUCRS; 

33. Webinar ARQSP convida Lenora Schwaitzer, Ieda Bernardes e Aline Ribeiro sobre 

Preservação Digital; 

34. Live de lançamento da 11° edição da Revista do Arquivo; 

35. Participação do II Encontro Estadual dos Serviços de Informações ao Cidadão, 

realizado pelo Apesp; 
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36. Participação no Simpósio Internacional de Arquivos; 

Atividades contínuas: 

 

37. Substituição do Diretor do Centro de Gestão Documental e providências relativas 

à gestão do RH do Centro de 10/04 até o dia 05/05;  

38. Acompanhamento de processos; 

39. Acompanhamento de notícias de interesse do DGSAESP; 

40. Acompanhamento do DOE. 

 

Centro de Assistência aos Municípios - CAM 

 

O Centro de Assistência aos Municípios (CAM), que integra o Departamento de 

Gestão do SAESP, é responsável por prestar orientação técnica às administrações 

municipais e, desde 2003, coordena o Programa Permanente de Institucionalização de 

Arquivos Públicos Municipais no Estado de São Paulo visando fornecer os subsídios 

técnicos e estimular: a instituição de Arquivos Públicos Municipais; formulação e a 

implementação de políticas municipais de arquivo, gestão documental e acesso; 

implementação de sistemas municipais de arquivo; elaboração de diagnósticos, projetos 

e ações e regulamentação da Lei de Acesso à Informação em âmbito municipal. 

 

       1. Atendimentos realizados: 

 

Em números gerais, foram realizados 132 atendimentos. Foram atendidas 86 

prefeituras e 46 câmaras municipais. 

Tipos de atendimento: 1 visitas técnicas; 2 pareceres técnicos; 12 reuniões;  108 

atendimentos via mensagens eletrônicas; 06 atendimentos via telefone; 1 ofício; 

realização de 1 palestras externas; e 1 outros tipos de atendimentos.  

Além dos atendimentos realizados a prefeituras e câmaras municipais paulistas, 

contabiliza-se 09 “outros atendimentos” realizados a entes de outros estados e/ou a 

entidades não governamentais e pessoas físicas. 

Portanto, em 2020 o Centro de Assistência aos Municípios totalizou 141 

atendimentos: 
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Além de orientar as administrações municipais através de visitas técnicas, reuniões 

presenciais e por videoconferência, mensagens eletrônicas e contato telefônico, o Centro 

de Assistência aos Municípios atua diretamente em algumas parcerias técnicas firmadas 

com o Arquivo Público do Estado, realiza e participa de eventos em âmbito municipal, 

elabora publicações técnicas, coordena o projeto Observatórios de Arquivos Municipais, 

realiza a gestão do Mapa Paulista da Gestão Documental e Acesso à Informação, entre 

outras ações, descritas a seguir: 

 

2. Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público Estadual.  

Parceria firmada em 2000 e renovada e ampliada em 2009, entre o Arquivo Público 

do Estado e o Ministério Público Estadual.  

O CAM atua como órgão técnico consultivo do Ministério Público Estadual em 

diversas ações judiciais e extrajudiciais na esfera municipal. No exercício de 2020, não 

foram elaborados 0 (zero) pareceres técnicos devido pandemia da COVID-19 que deve 

em uma de suas medidas o fechamento de todo o Estado de São Paulo é a 

impossibilidade de haver uma visita presencial nos municípios. 

 

3. Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Estado.  

Parceria firmada em janeiro de 2018 com o Arquivo Público do Estado. Das 11 

(onze) ações previstas no Plano de Trabalho, 5 (cinco) se relacionam com as atividades 

do CAM. 
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3.1. Encontros Paulistas 

 

Os Encontros Paulistas não foram realizados em 2020 devido pandemia do COVID-

19. Em números gerais, os 22 (vinte e dois) Encontros registraram até 2019 presença de 

3.351 participantes. 

 

3.2 Encaminhamento de proposta para inserção dos temas Gestão 

Documental e Acesso à Informação no Índice de Efetividade da Gestão 

Municipal. 

Foi definido pelo TCESP a composição de um indicador IGDAI – Índice de Gestão 

Documental e Acesso à Informação, que a princípio, será construído nos moldes do 

IGPREV, destacado do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. 

O trabalho está sendo conduzido desde maio de 2019 pela equipe técnica da 

Divisão de Auditoria Eletrônica - AUDESP. A geração do questionário está prevista para 

ser iniciada a partir de fevereiro de 2020. 

A proposta original foi encaminhada em 23 de maio de 2018 para análise dos 

técnicos do Tribunal visava à inserção dos temas Gestão Documental e Acesso à 

Informação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, com o intuito de incentivar a 

implementação de políticas públicas nessas áreas, instalação de Arquivos Públicos 

Municipais e regulamentação da Lei de Acesso à Informação em âmbito local. 

 

A ação “definição de procedimentos e elaboração de guia de fiscalização”, prevista 

no Plano de Trabalho do TCT, ainda não foi iniciada. 

 

4. Elaboração do “Modelo de Plano de Classificação e Tabela de 

Temporalidade de Documentos (atividades fim e meio) para o Poder Executivo 

Municipal”. 

Iniciado em agosto de 2019. A proposta, de certa forma, relaciona-se e dá 

continuidade ao bem sucedido projeto de elaboração do “Modelo de Plano de 

Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder Legislativo Municipal”, 

lançado em março de 2019. 

Trata-se de um trabalho realizado em parceria com a Prefeitura e com a Câmara 

Municipal de Limeira e apoio de outras seis prefeituras municipais. Entre os objetivos do 

projeto, destacam-se a troca de experiência entre os participantes, desenvolver 

metodologias padronizadas e o compartilhamento das informações e dos produtos com 

outras prefeituras municipais. 

 O desenvolvimento será realizado de maneira gradativa, função por função, com 

vistas à elaboração de um “Modelo”.  
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Foram realizadas 64 reuniões virtuais para 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)”.  

O projeto está com  entrega prevista para o primeiro semestre de 2021.  

 

5. Projeto “Observatórios de Arquivos Municipais”. 

 

Os Observatórios, um destinado a Arquivos de prefeituras e outro a Arquivos de 

câmaras, foram instalados em 2018 com o objetivo geral de proporcionar a troca de 

experiências entre os participantes; fomentar o desenvolvimento de referências 

regionais; além de estabelecer parcerias para o melhor desempenho coletivo nas áreas 

de gestão documental e acesso à informação. No ano de 2020 não houve nenhuma 

reunião do projeto. 

 

6. Pesquisa referente à gestão documental e acesso à informação nas câmaras 

paulistas. 

Realizada com intuito de prospectar dados e desenvolver indicadores, no âmbito 

das 645 (seiscentas e quarenta e cinco) câmaras paulistas, relativos à implementação de 

políticas públicas de gestão documental e acesso à informação. Trata-se de uma ação 

complementar à pesquisa realizada em 2017 no âmbito das prefeituras. 

Durante o processo de levantamento das informações contamos com a adesão de 

190 cadastros no sistema, representando 29,46% do total de 645 câmaras paulistas, 

destas 169 (26,20%) concluíram totalmente o questionário da pesquisa. Veja no quadro 

abaixo as quantidades de cadastramentos efetuados e de pesquisas concluídas e a 

comparação entre a meta inicial e o resultado obtido por região administrativa. 
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META

QUANTIDADE % 25% QUANTIDADE %

Araçatuba 43 11 25,58 11 10 23,26

Baixada Santista 9 3 33,33 2 3 33,33

Barretos 19 3 15,79 5 2 10,53

Bauru 39 10 25,64 10 8 20,51

Campinas 90 37 41,11 22 35 38,89

Central 26 6 23,08 6 6 23,08

Franca 23 8 34,78 6 4 17,39

Itapeva 32 8 25,00 8 7 21,88

Marília 51 15 29,41 13 15 29,41

Presidente Prudente 53 16 30,19 14 13 24,53

Ribeirão Preto 25 7 28,00 6 6 24,00

São José do Rio Preto 96 21 21,88 24 18 18,75

São José dos Campos 39 14 35,90 10 13 33,33

São Paulo 39 11 28,21 10 10 25,64

Sorocaba 47 16 34,04 12 15 31,91

Vale do Ribeira 14 4 28,57 3 4 28,57

TOTAL DE CAMARAS MUNICIPAIS 645 190 29,46 162 169 26,20

104,32

REGIÃO ADMINISTRATIVA
CADASTRAMENTOS PESQUISAS CONCLUÍDASQUANTIDADE DE 

CÂMARAS

PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA META (META=162 CÂMARAS MUNICIPAIS)  

Cadastramentos efetuados e pesquisas concluídas por Região Administrativa 

 

O Mapa abaixo representa a participação das câmaras municipais na Pesquisa, os 

municípios em verde representam as prefeituras que concluíram a pesquisa, os em 

amarelo representam quem cadastrou responsáveis no sistema, mas não concluiu a 

pesquisa e os em branco são aqueles que não participaram da pesquisa. 

 

 

Mapa demonstrativo da participação das prefeituras municipais na pesquisa 

 

. 
7. Gestão da ferramenta georreferenciada “Mapa Paulista de Gestão 

Documental e Acesso à Informação Municipal”. 
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Lançado em julho de 2017, disponível através do link  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista, a ferramenta 

sofreu algumas alterações pontuais na sua estrutura. Contudo, as informações coletadas 

na Pesquisa referente à gestão documental e acesso à informação nas prefeituras 

paulistas, finalizada no final de 2017, foram inseridas no Mapa. A ferramenta contou 

cerca de 4.800 acessos em 2020. Totalizando mais de 19.285 acessos desde seu 

lançamento. 

 
Mapa Paulista de Gestão Documental e Acesso à Informação Municipal. 

 

 

8. Realização de “Capacitações nos Municípios Paulistas” 

 

Realizou-se palestra no dia 09 de março de 2020 na Prefeitura Municipal de 

Itapecerica da Serra, localizada à Av. Eduardo Roberto Daher 1135, Parque Paraiso, 

Itapecerica da Serra, SP. Foi ministrada a palestra com o tema "O passo a passo para a 

implementação da política de arquivos e gestão documental". Público presente: 52 

servidores da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, conforme dados oficiais 

disponibilizados pelo Poder Executivo Municipal de Itapecerica da Serra. 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista
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       Capacitações nos Municipios Paulista – Itapecerica da Serra – 09/03/2020. 

 

Capacitações nos Municipios Paulista  – Itapecerica da Serra – 09/03/2020. 

 

9. Intercâmbio técnico com prefeituras e câmaras municipais 

 

O Centro de Assistência aos Municípios totalizou 132 atendimentos técnicos aos 

municípios Estado de São Paulo não houve atendimentos a novos municípios , pois todos 

os municípios atendidos neste ano, foram também atendidos em anos anteriores. Até o 
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ano de 2020 foram realizados intercâmbios técnicos com 839 prefeituras e câmaras 

municipais do Estado de São Paulo, das 1.290 existentes. 

 

Apêndice – Municípios atendidos pelo CAM e quantidade de atendimentos 

realizados 

ATENDIMENTO 

Município Órgão (Quantidade) 

Altinópolis Prefeitura (1) 

Americana  Prefeitura (2) 

Araraquara Câmara (2) Prefeitura (1) 

Arujá Prefeitura (6) 

Barueri Prefeitura (8) 

Bom Jesus dos Perdões Prefeitura (7) 

Botucatu Câmara (1) 

Campinas Câmara (1) 

Cordeirópolis Câmara (1)  

Cristais Paulista Prefeitura (1) 

Cubatão Câmara (1) 

Ipiguá Prefeitura (1) 

Irapuã Prefeitura (1) 

Itapecerica da Serra Prefeitura (2) 

Itápolis Prefeitura (2) 

Jacareí Prefeitura (1) 

Jardinópolis Câmara (2) 

Lençóis Paulista  Câmara (2) 

Limeira Câmara (4) Prefeitura (7) 

Lorena Prefeitura (6) 

Louveira Câmara (2) 

Mairiporã Câmara (4) 

Monte Mor Câmara (1) 

Morro Agudo Prefeitura (2) 

Pilar do Sul Prefeitura (1) 

Piracicaba Câmara (3) Prefeitura (1) 

Praia Grande  Prefeitura (1) 

Presidente Prudente Prefeitura (6) 

Rancharia Prefeitura (1) 

Ribeirão Preto Prefeitura (2) 

Rio Claro Prefeitura (1) 

Santa Bárbara d'Oeste Prefeitura (1) 
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Santa Cruz do Rio Pardo Prefeitura (1) 

Santana de Parnaíba Prefeitura (1) 

Santo André Câmara (4) Prefeitura (2)  

São Bernardo do Campo Câmara (2) Prefeitura (8) 

São José do Rio Pardo Câmara (1) 

São José do Rio Preto Câmara (7) Prefeitura (1) 

São José dos Campos Prefeitura (3) 

São Paulo Prefeitura (1) 

São Sebastião Câmara (3) Prefeitura (2) 

Socorro                        Prefeitura (1) 

Sorocaba Câmara (1) Prefeitura (1) 

Taboão da Serra Prefeitura (1) 

Tapiratiba Câmara (4) 

Votuporanga Prefeitura (2) 

 

 

 

Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais - CCPE 

 

Criado pelo Decreto n.º 54.276/2009, que reorganizou a Unidade do Arquivo 

Público do Estado, o Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais - CCPE, integra o 

Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – DG/SAESP, e 

tem como atribuições, elaborar normas e procedimentos padronizados para os protocolos 

estaduais, promover a integração sistêmica das atividades de protocolo com as 

atividades de arquivo, orientar e promover a capacitação de servidores que atuam nas 

Unidades de Protocolo, desenvolver estudos sobre o fluxo e a constituição de documentos 

visando à padronização de seu trâmite e a recuperação rápida de informações, e exercer 

a Administração Central do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de 

Documentos e Informações – SPdoc, nos termos do Decreto nº 63.936/2018. 

 

Atividades desenvolvidas pelo Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais: 

 

1. Administração Central do SPdoc  

 

De acordo com o Decreto nº 63.936, de 17/12/2018, cabe à Administração Central 

do SPdoc orientar o desenvolvimento, a implantação e o aperfeiçoamento contínuo do 

sistema, em conformidade com a política estadual de arquivos e gestão de documentos, 

bem como capacitar e prestar orientação técnica aos Administradores Setoriais do 

Sistema designados nos órgãos/entidades da Administração Pública Estadual. 
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O SPdoc está sendo utilizado por 28 órgãos/entidades da Administração Pública Estadual, 

totalizando 58.931 usuários ativos no sistema., sendo que, em 2020, foram cadastrados 

2.304 novos usuários e cadastrados 2.101.057 novos documentos. 

A seguir, quadro com a relação dos órgãos que utilizam o SPdoc, com data de adesão, 

quantidade de usuários e quantidade de documentos produzidos. 

 

ÓRGÃO ADESÃO USUÁRIOS DOCUMENTOS CADASTRADOS 

2020 2019 2017 2018 2019 2020 

CASA CIVIL 01/07/2008 90 90 17.312 11.306 3.632 67 

CASA MILITAR 09/12/2015 61 60 369 420 485 55 

CENTRO PAULA SOUZA  18/06/2018 5.225 5.126 - 58.279 542.327 211.032 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA – DAEE 

02/05/2018 1.001 1.024 - 8.985 10.170 5.246 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM – DER 

24/06/2019 1.477 1.356 - - 90.706 104.972 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 
SÃO PAULO – DETRAN 

11/10/2016 5.553 5.536 806.026 845.886 1.014.722 521.347 

EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE 
PLANEJAMENTO METROPOLITANO 

23/08/2018 20 125 - 823 2.048 155 

FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO 01/07/2008 60 85 8.003 6.481 3.706 279 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA USP 

10/06/2018 918 892 - 42.805 62.533 60.224 

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV 29/03/2017 641 633 205.631 206.875 180.639 74.967 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

16/10/2019 13.081 11.402 - - 10.249 954.183 

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 
- DPME E CRHE 

09/04/2019 96 95 - - 51.011 6.198 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 11/12/2017 206 204 135 7.412 4.517 2.294 

SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA 25/08/2017 186 191 10.555 18.661 10.767 3.305 

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA 
CRIATIVA 

18/12/2009 279 257 19.011 14.648 16.215 7.843 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

27/08/2019 192 178 - - 1.785 628 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

04/02/2019 150 148 - - 11.665 1.984 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 17/06/2019 401 412 - - 16.122 3.567 

SECRETARIA DE ESPORTES 01/07/2019 437 417 - - 11.592 16.044 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 25/06/2018 21.416 21.067 - 512.534 589.753 80.049 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 29/10/2018 6.336 6.277 - 58.976 232.294 43.204 

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

18/11/2009 119 126 427 272 379 1 

SECRETARIA DE GOVERNO 01/07/2008 618 585 16.606 12.305 11.521 2.488 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 28/03/2016 81 74 3.518 2.405 3.900 508 

SECRETARIA DE TURISMO 01/10/2018 134 123 - 1.740 2.776 32 
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES 
METROPOLITANOS 

04/12/2017 144 138 1.165 22.139 36.815 375 

SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

26/06/2019 6 6 - - 7 1 

SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E 
GESTÃO 

29/05/2020 3 -    9 

TOTAL   58.931 56.627 1.088.758 1.832.952 2.922.336 2.101.057 

 

Abaixo gráficos que demonstram a crescente adesão dos órgãos e de novos usuários. 
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1.1 Implantação do SPdoc nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual 

 

Em 2020, o SPdoc foi implantado na Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, 

sendo utilizado por apenas 03 unidades. Estamos aguardando o decreto de estruturação 

para incluir todas as unidades. 

Esclarecemos que os órgãos/entidade estão priorizando a implantação do Sistema 

SP Sem Papel que produz documentos digitais ao invés de implantar o SPdoc que faz a 

gestão dos documentos físicos. 

O processo de implantação do SPdoc envolve as seguintes atividades, que são 

realizadas conjuntamente pela equipe do CCPE e do órgão/entidade: preparação da 

estrutura do órgão no SPdoc (levantamento das unidades administrativas); definição dos 

perfis e alocação dos usuários nas respectivas unidades administrativas (levantamento 

dos usuários e permissões de acesso); carga de tabelas de temporalidade; análise de 

impacto nas rotinas de trabalho das unidades; levantamento de documentos avulsos 

produzidos para definição de documentos iniciais, espécie, sistema legado e outros 

alinhamentos; designação do Administrador Setorial e seu respectivo suplente; realização 

de treinamentos e estruturação atendimento setorial junto às unidades com atribuições 

de protocolo e arquivo e à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA; 

monitoramento pós-implantação. 

No caso da extinção do órgão no SPdoc, cabe à equipe do CCPE realizar a alteração 

de domínio de todos os documentos para órgão externo, inativar as unidades e o acesso 

dos usuários do órgão. Mantemos os Administrador Setorial com perfil de consulta. 

No caso de reestruturação administrativa, cabe a equipe do CCPE, inativar o órgão 

no SPdoc e transferir as unidades e usuários para o órgão que recebeu a atribuição. 

 

1.2. Manutenção adaptativa/evolutiva do SPdoc (Contrato PRODESP nº PD 

018077/2019) 

 

Em novembro de 2012, a Casa Civil e a PRODESP assinaram o contrato nº PD 

12/034/2012, para a manutenção, aprimoramento e desenvolvimento do SPdoc 

referencial, bem como para a especificação dos requisitos do SPdoc digital. Para dar 

continuidade ao aprimoramento SPdoc referencial, a Secretaria de Governo e a PRODESP 

assinaram novo contrato (Contrato PRODESP nº PD 14159/ 2015/ Processo SPdoc 

172343/2014 e PD018077/2019/Processo SPdoc 24242/2019). 

Por meio dos contratos PRODESP nº PD 12/034/2012, PD 14159/2015 e PD 

018077/2019 o SPdoc referencial foi totalmente reformulado, em conformidade com a 

Instrução Normativa APE/SAESP nº 1/2009, a Instrução Normativa APE/SAESP – 2/ 
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2010, o Decreto estadual nº 60.334/2014 e com outras orientações técnicas do Arquivo 

Público do Estado. Constam como principais mudanças no SPdoc referencial: 

 Adequação das funcionalidades de protocolo e tramitação, buscando a padronização 

dos procedimentos; 

 Ampliação das formas de busca do documento e dos relatórios gerados pelo 

Sistema; 

 Ampliação das funcionalidades operadas pelas unidades que não são de protocolo 

e/ou arquivo (Menu Documento): apensar, desapensar e incorporar documentos 

compostos, exceto os processos; consulta, empréstimo e reativação de 

documentos; 

 Aprimoramento das funcionalidades para informação de extravio e reconstituição de 

documentos, indicação de amostragem (marcação que auxilia na seleção para 

guarda permanente de documentos destinados à eliminação), e inclusão de 

pendência; 

 Estudos para atualização do evento deflagrador da contagem dos prazos de guarda 

das séries documentais para a transição para a nova Plano Classificação e Tabela 

de Temporalidade de Documentos das Atividades-Meio, em vias de ser publicada 

por Decreto; 

 Aprimoramento das funcionalidades de arquivo (Menu Arquivo), da Transferência e 

Recolhimento de Documentos interno e ao APE, do processo de eliminação; 

 Aprimoramento das funcionalidades de administrativas (Menu Administração); 

 Correção de erros apontados pelos atuais usuários; 

 Manutenção da infraestrutura do sistema, licenças de ferramentas de 

desenvolvimento, e dos servidores de dados e da aplicação. 

 

 Para o desenvolvimento/aprimoramento do SPdoc, a equipe do CCPE analisou e 

aprovou  relatórios de requisitos (Histórias de Usuário) e participou de reuniões, 

trocas de e-mail, encontros presenciais e telefonemas sobre requisitos e 

homologação. 

 

Seguem as atividades executadas no desenvolvimento/aprimoramento do SPdoc em 

2020: 

 

 Melhorias realizadas: 

1. Pesquisa Cruzada – Interessado/ Assunto; 

2.  Inclusão do filtro Mês/Ano – Tramitação; 

3.  Apensar, Desapensar, Desentranhar, Autuar, Incorporar, Encerrar a Abrir 

Volume (quando cancelado, retirar a operação em andamento); 
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4.  Link ‘Alterar Cadastro’ na situação Cadastrado + Principal de apensamento; 

5.  Pesquisa Cruzada – Série Documental; 

6.  Pesquisa Cruzada – Órgão/Assunto, Documento Inicial, Documento Juntado, 

Despacho Instrução, Situação/Operação em Andamento, Domínio, Sistema 

Legado, Órgão Externo/Assunto; 

7. Pesquisa Cruzada – Situação/Operação em Andamento 

 

 Funcionalidades desenvolvidas 

1. Pesquisa por CPF; 

2.  Extinção automática de órgãos; 

3.  Utilização do mesmo CPF em unidades de outros órgãos 

4. Início de desenvolvimento da adequação da tramitação “Via Expedição” 

 

 Adequações/Acertos nas funcionalidades: 

1. Folha Líder; 

2. Tramitação; 

3. Relação de Remessa – Malote; 

4. Relação de Remessa – Externa; 

5. Adicionar Unidades Administrativas 

 

1.3 Manutenção corretiva (Contrato PRODESP nº PD 018077) 

 

A manutenção tem por objetivo garantir a atualização e o pleno funcionamento do 

Sistema, por meio da execução das seguintes tarefas: carregar o Sistema com as TTD 

oficializadas, tabela de órgãos/entidades, usuários ativos, unidades, scripts de ajuda; 

notificar os usuários do SPdoc informações pertinentes a operação do Sistema e 

encaminhar à PRODESP problemas técnicos identificados pelos usuários e/ou pela equipe 

do CCPE. 

 

Foram encaminhadas à PRODESP 113 ocorrências referentes ao funcionamento do 

Sistema. 

 

Foram solicitados outros serviços como: 

1. Solicitação de transferência por script de unidades da Secretaria de Governo e 

Fazenda e Planejamento para a SPOG; 

2. Solicitação para desfazer a transferência de unidades da Secretaria de Governo e 

Fazenda e Planejamento para a SPOG; 

3. Levantamento dos usuários ativos no SPdoc; 
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4. Levantamento da quantidade de tramitações enviadas e recebidas no período de 

janeiro a julho; 

5. Levantamento dos documentos produzidos no período de janeiro a julho; 

6. Solicitação de desarquivamento pontual de todos os documentos da STM com 

situação Arquivado e Encerrado + Arquivado, exclusão dos endereços e locais de 

arquivamentos; 

7. Elaboração de planilha consolidada dos documentos produzidos até julho no SPdoc, 

contendo usuários ativos e inativos; 

8. Levantamento de documentos produzidos por unidade do DER no período de 

01/07/2019 a 01/07/2020; 

9. Levantamento de documentos produzidos por unidade do DER com série 

documental; 

10. Levantamento dos usuários por unidade do DER; 

11. Disponibilização do ambiente de homologação para acesso por internet 

(www.spdoc.homologacao.sp.gov.br); 

12. Levantamento dos documentos enviados para órgão externo e que não houve 

registro de recebimento; 

13. Levantamento de documentos cadastrados no sistema legado = ‘Gestão 

Documental SERT’; 

14. Início do processo de modernização dos servidores SPDOC produção, para acesso 

via internet. 

 

2. Mapeamento de documentos 

 

O Programa SP Sem papel foi instituído pelo Decreto n.º 64.355/ 2019 e 

regulamentado pela Resolução SG-57/2019, que aprova o “Manual de orientação para o 

uso do ambiente digital de gestão documental” e define que os órgãos centrais devem 

promover orientação normativa aos seus respectivos órgãos setoriais e subsetoriais com 

relação a padronização de modelos e a produção de documentos digitais nas suas 

especificas áreas de atuação. 

Nesse contexto, como uma das atribuições do Centro de Coordenação dos Protocolos 

Estaduais – CCPE e desenvolver estudos sobre o fluxo e a constituição de documentos 

visando à padronização de seu trâmite e a recuperação rápida de informações, teve início 

o processo de mapeamento e padronização da constituição dos documentos que 

passarão a ser produzidos digitalmente, em parceria com as Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, de Administração Penitenciária, da Educação, da Saúde e da Fazenda e 

Planejamento. 

Foram mapeados 15 documentos: 
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1.  Processo de contratação de serviços comuns - Contratação reversa; 

2. Processo de recolhimento de documentos - CAA/DPDA; 

3. Processo de empenho para pagamento de pessoal e reflexos; 

4. Processo de pagamento ao PASEP; 

5. Processo de pagamento de contratação contínua; 

6. Processo de aquisição de combustível - MODALIDADE: CONVITE; 

7. Processo de aquisição de combustível - MODALIDADE: PREGÃO; 

8. Processo de pagamento de diárias e ajuda de custo; 

9. Processo de elaboração de ato normativo - MODALIDADE: RESOLUÇÃO; 

10. Processo de pagamento de INSS; 

11. Processo de elaboração de ato normativo - MODALIDADE: DECRETO; 

12. Processo de formalização e execução de acordo bilateral - Modalidade: Convênio 

sem repasse de recursos; 

13. Processo de pagamento de FGTS; 

14. Processo de constituição de comissão, conselho ou grupo de trabalho – COMISSÃO 

e 

15.  Processo de pagamento de impostos e taxas 

 

 

 

3. Treinamentos Realizados  

Em função da pandemia e tendo em vista que houve apenas uma implantação parcial do 

SPdoc, durante o ano de 2020 não foi realizado treinamento pelo CCPE. 
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4. Orientação Técnica 

 

Foram realizados 1022 atendimentos técnicos entre reuniões, e-mails, atendimentos 

por telefone e presenciais. Sendo 123 reuniões presenciais/virtuais. A média mensal de 

atendimentos foi de 85 atendimentos/mês. 

 

5. Diagnóstico das unidades com atribuição de protocolo 

 

Foram atualizados os dados das unidades de protocolo de 54 órgão, totalizando: 

 Unidades com atribuição de protocolo: 564; 

 Servidores públicos: 1.568; 

 Funcionários terceirizados: 142 

 Estagiários: 90 

 

 

6. Participação em eventos 

A Equipe do CCPE participou de 24 eventos. 

 

Nome do evento: Gestão documental 

Local: EVG 

Data: 06/04/2020 

Horário: 20 horas 

 

Nome do evento: Gestão da informação e Documentação: Conceitos básicos de gestão 

documental 

Local: ENAP 

Data: 07/04/2020 

Horário: 20 horas 

 

Nome do evento: Sistema de elaboração de tabela de temporalidade de documentos 

Local: APESP 

Data: 10/06/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Libras 

Local: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Data: 08/08/2020 

Horário: 20 horas 
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Nome do evento: Reflexões arquivísticas sobre o SIGA.doc adotado pelo governo de São 

Paulo para o programa SP Sem Papel 

Local: Instituto Legislativo Paulista 

Data: 04/09/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Diálogos informacionais #1: gestão do conhecimento nas organizações 

Local: Instituto Legislativo Paulista 

Data: 21/09/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Diálogos informacionais. Documentos digitais: desafios 

contemporâneos 

Local: Instituto do Legislativo Paulista 

Data: 02/10/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Diálogos informacionais #3: Gestão e preservação do patrimônio 

histórico 

Local: Instituto do Legislativo Paulista 

Data: 19/10/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Entrevista Ieda Pimenta Bernardes -  3º  Congresso online de gestão 

de documentos e informações 

Local: GDI 

Data: 20/10/2020 

Horário: 1hora 

 

Nome do evento: Arquivoeconomia digital: planejamento de sistemas de arquivos 

Local: FESPSP 

Data: 21/10/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Arquivo nosso de cada dia 

Local: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Data: 23/10/2020 
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Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Diálogos sobre políticas públicas e leitura #2: Crise e leitura no Brasil 

Local: Instituto Legislativo Paulista 

Data: 27/10/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Lançamento da revista do arquivo n.0 11: Perda da informação e de 

bens de arquivos  

Local: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Data: 29/10/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Modernização SAA: um ano de utilização do SP Sem Papel 

Local: Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

Data: 05/11/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Diálogos informacionais #4: Memória institucional 

Local: Instituto Legislativo Paulista 

Data: 09/11/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Comissão de Acesso a informação 

Local: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Data: 10/11/2020 

Horário: 1 hora 

 

Nome do evento: Diálogos informacionais #5: Transparência governamental e acesso à 

informação 

Local: Instituto Legislativo Paulista 

Data: 23/11/20201 hora 

Horário:  

 

Nome do evento: II Encontro estadual dos serviços de informações ao cidadão 

Local: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Data: 26/11/2020 

Horário: 6 horas 
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Nome do evento: Minicurso: Avaliação de documentos e elaboração de tabelas de 

temporalidade  

Local: Simpósio Internacional de Arquivos 

Data: 07, 09 e 11/12/2020 

Horário: 6 horas 

 

Nome do evento: Diálogo sobre Classificação de Documentos 

Local: Simpósio Internacional de Arquivos 

Data: 08/12/2020 

Horário: 2h30 

 

Nome do evento: Mesa-redonda - Diálogo sobre Tipo Documental 

Local: Simpósio Internacional de Arquivos 

Data: 09/12/2020 

Horário: 2h30 

 

Nome do evento: Mesa-redonda - Diálogo sobre o e-ARQ Brasil (versão atualizada) 

Local: Simpósio Internacional de Arquivos 

Data: 11/12/2020 

Horário: 2h40 

 

Nome do evento: Diálogo sobre Autenticidade de Documentos Digitais 

Local: Simpósio Internacional de Arquivos 

Data: 11/12/2020 

Horário: 2h30 

 

Nome do evento: Seminário: Tipologia documental - Identificação de espécies e tipos 

documentais e seu papel no processo de organização e descrição de arquivos. 

Local: Simpósio Internacional de Arquivos 

Data: 11/12/2020 

Horário: 2h30 
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7. Apresentação de trabalhos 

 

Foi apresentado 01 trabalho no Simpósio Internacional de Arquivos:  

Nome do trabalho: 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. 

Local: Simpósio Internacional de Arquivos 

Data: 11/12/2020 

Duração: 0h15 

 

Centro de Arquivo Administrativo – CAA 

 

O Centro de Arquivo Administrativo – CAA/DGSAESP, integra o Departamento de 

Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – DGSAESP, e tem como 

atribuições receber, por transferência, documentos provenientes dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo do Estado de São Paulo; arquivar a documentação; acompanhar a 

temporalidade definida nas Tabelas de Temporalidade de Documentos para, esgotados os 

prazos de guarda, encaminhar a documentação para a eliminação ou para recolhimento 

ao Arquivo Permanente/DPDA/APE, quando possuem valor histórico, informativo e 

probatório, onde serão disponibilizados para pesquisa pública; atender os produtores dos 

documentos em solicitações de consulta e empréstimo; gerenciar os depósitos e o acervo 

custodiado e coordenar o Projeto de Avaliação da Massa Documental na Administração 

Pública Estadual, a fim de disseminar metodologia dinâmica que garanta a eliminação 

criteriosa dos documentos, a liberação de espaço físico, a recuperação rápida da 

informação e a preservação dos documentos de guarda permanente. 

Atualmente, o acervo do Centro de Arquivo Administrativo – CAA é composto por 

aproximadamente 12.000 metros lineares de documentos produzidos pelos diversos 

órgãos e entidades da Administração Paulista (1938-2000), e fundos cartoriais, de 

registro civil e de imóveis, da capital e de diversos municípios do interior do Estado 

(1913-1996).  

 

1. Projeto Avaliação da massa documental acumulada nos órgãos estaduais da 

administração direta. 

Em 2019, foi Instituído Grupo de Trabalho para a elaboração de metodologia 

dinâmica de avaliação da massa documental acumulada nos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP. Participaram do GT 

os seguintes servidores: André Montagner (ex-diretor do Centro de Arquivo 

Administrativo – CAA e coordenador do GT), Ednusa Ribeiro Santana, Edson de Souza 
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Cavalcante, Giselda Grangeiro da Costa Silva, Felipe Teixeira Hudson (servidores do 

CAA), Alexandre Bianchi (Diretor Técnico do Centro de Gestão Documental - CGD) e Ieda 

Pimenta Bernardes (Diretora Técnica do Departamento de Gestão do SAESP - DGSAESP), 

Clarissa Hirao (Assistente da Coordenação do Arquivo Público do Estado), Sueli Penha da 

Silva (Coordenadora da CADA/Secretaria da Justiça e Cidadania), Aldizio Muniz do 

Nascimento Junior (Coordenador da CADA/Secretaria da Agricultura e Abastecimento), 

Macleide Freitas Farias (Coordenador da CADA/Secretaria da Fazenda e Planejamento), 

Virginia Maria Circelli (Coordenadora da CADA/Departamento de Estradas de Rodagem - 

DER) e Luciane  de Oliveira Batistão (membro da CADA/Departamento de Estradas de 

Rodagem - DER). 

Atividades executadas pelo GT: 

 Realização de 16 reuniões de trabalho; 

 Desenvolvimento de metodologia para realizar diagnóstico da massa acumulada; 

 Elaboração da régua para avaliação de documentos; 

 Elaboração de minuta de manual e de roteiro para a avaliação dinâmica da MDA; 

 Aplicação de teste da metodologia em fundos custodiados pelo 

CAA/DGSAESP/APE: 

o Fundo da Secretaria da Educação executado pelos servidores do 

CAA e de outros setores do Arquivo Público do Estado: Ednusa 

Ribeiro Santana, Humberto, Camila Giovana Ribeiro, Keli David 

Moreira, Márcio Amêndola. Resultado de 3.800 caixas avaliadas;  

o Fundo da Secretaria da Cultura executado pelo servidores do Núcleo 

de Processamento Técnico: Edson de Souza Cavalcante, Aparecida 

Sônia Francisco, Felipe Teixeira Hudson, Giselda Grangeiro da Costa 

Silva, Sheila Marcia Juviniano e Silene Rodrigues Borges e pelo 

estagiário Tadeu Notari Spavieiri. Resultado 3.835 caixas avaliadas. 

 

Segue acompanhamento da execução do projeto: 

 

1.1 Realização do diagnóstico da massa documental acumulada 

A equipe CAA elaborou o formulário para a realização do diagnóstico e iniciou a ação 

pelas secretarias da Administração e Penitenciária e Saúde. O trabalho com as demais 

secretarias foi paralisado em meados de março em função da pandemia e das medidas 

de isolamento. 

 

Nome da Secretaria Quantidade de MDA 
(metros lineares) 

 

Administração Penitenciária 
21. 280 
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Nome da Secretaria Quantidade de MDA 
(metros lineares) 

 

Saúde 
73.273 

 

1.2 Elaboração do Guia sobre avaliação da massa documental acumulada 

1.2.1 Elaboração da minuta do Guia. 

1.2.2 Realização de 05 reuniões da equipe CAA para a validação do material. 

1.2.3 Encaminhamento do Guia para análise e revisão da Direção do DGSAESP.  

 

1.3 Desenvolver conteúdo para curso EAD sobre avaliação da massa 

documental acumulada 

1.3.1 Elaboração do conteúdo do EAD. 

1.3.2 Realização de 06 reuniões da equipe CAA para a validação do material. 

1.3.3 Realização de 03 reuniões com a equipe do Núcleo de Formação e Treinamento 

para análise e revisão do conteúdo. 

1.4 Implementar o projeto nas secretarias de estado 

1.4.1 Administração Penitenciária 

 Realização de reunião com a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - 

CADA para alinhamento do trabalho. 

 Orientação para a instituição das subcomissões de Avaliação de Documentos e 

Acesso  nas 176 unidades prisionais da secretaria. 

 Definição de 17 unidades piloto para realização do projeto 

 

1.4.2 Saúde 

 Realização de (4) quatro reuniões com a Comissão de Avaliação de Documentos e 

Acesso - CADA para apresentação dos resultados e definição de estratégias para a 

implantação do projeto nas unidades piloto definidas pela CADA. 

 Definição de (8) oito unidades para realização do Projeto Piloto, com 10 servidores 

responsáveis pelo desenvolvimento do projeto e divididos entres as unidades. 

 Elaboração de relatório das atividades realizadas e encaminhamento ao 

Coordenador da CADA. 

 

2. Elaboração do regulamento interno do Centro de Arquivo Administrativo 

Elaboração do regulamento interno do Centro de Arquivo Administrativo que 

dispõe sobre o funcionamento do setor e de seus respectivos Núcleos. 

Foram realizadas 05 (cinco) reuniões internas da equipe do CAA para elaborar o 

documento. 
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A minuta foi encaminhada para análise e revisão da Direção do Departamento de 

Gestão do SAESP. 

 

3. Parceria técnica entre o Arquivo Público do Estado e a Fundação CASA  

No ano de 2007, foram transferidos ao Arquivo Público do Estado, prontuários de 

ex-internos da Fundação Casa, bem como suas respectivas fichas numéricas de 

identificação, abrangendo o período de 1938 a 1989. 

Para realizar a desmetalização, higienização, acondicionamento, identificação das 

caixas e  cadastramento dos prontuários em banco de dados foi firmada parceria técnica 

entre a Fundação Casa e o Arquivo Público do Estado, no ano de 2013.  

De 2014 a 2019, 40.105 prontuários de ex-internos foram higienizados e 

cadastrados (sem desmetalização), restando ainda 303.375 prontuários a serem 

trabalhados. 

Segue acompanhamento da parceria: 

 Acompanhamento pelo Núcleo de Registro e Empréstimo da indexação de 767 

prontuários de ex-internos. 

 Encaminhamento das tratativas para formalização da parceria técnica: 

o Revisão do Plano de Trabalho com previsão de 30 meses para a execução 

da indexação e tratamento técnico de 303.375 prontuários de ex-internos, 

por 12 funcionários da Fundação alocados no Arquivo Público do Estado. 

o Instrução do Processo de formalização e execução de acordo bilateral. 

 

4. Orientação técnica aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 

Realização de 54 atendimentos técnicos (26 e-mails, 16 presenciais, 08 reuniões, 04 

atendimentos por telefone). 
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5. Participação no Simpósio Internacional de Arquivos (05 a 13/12/2020) 

5.1 Apresentação dos trabalhos: 

Eixo 1: Sistemas de gestão de arquivos 
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Trabalho: Avaliação da massa documental acumulada na Administração Pública do Estado 

de São Paulo: desafios da governança híbrida. 

Autores: Eliana Martinelli Avagliano e Shanna de Oliveira Rangel 

Dia da apresentação: 08/12/2021 

 

Eixo 5: Tipologia Documental 

Trabalho: 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. 

Autores: Edson de Souza Cavalcante e Felipe Teixeira Hudson 

Dia da apresentação: 10/12/2021 

 

Eixo 8: Patrimônio, memória e documento 

Trabalho: 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 documental arquivístico. 

Autores: Valter Viera Menezes e Shanna de Oliveira Rangel 

Dia da apresentação: 09/12/2021 

 

6. Participação nas visitas monitoradas realizadas pelo Núcleo de Ação 

Educativa/Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa/DPDA. 

 

Data Público alvo Apresentação 

18/02/2020 – 9h30 Arquivo Municipal de Praia Grande Humberto/NPT 

28/02/2020 – 14h00 Ingressantes APE                                

 

Núcleo de Processamento Técnico - NPT 

 

O Núcleo de Processamento Técnico é responsável por aplicar nos documentos 

custodiados pelo Centro de Arquivo Administrativo a classificação e temporalidade 

previstas no Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos das 

atividades-meio, oficializados pelo Decreto nº 48.898/2004 e das atividades-fim 

oficializados pelos órgãos/entidades estaduais. 

Cabe ao Núcleo também, providenciar a eliminação de documentos que já cumpriram 

seus prazos de guarda ou o recolhimento de documentos de guarda permanente ao 

Arquivo Permanente/DPDA/Arquivo Público do Estado. 
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1. Avaliação de documentos 5.051  caixas ( 707,14 metros lineares) de 

documentos da Secretaria da Educação e Saúde Pública, atual Secretaria de 

Estado da Educação, sendo:  

Eliminação Permanente Intermediários 

4.977 65 de guarda permanente, sendo 26 de amostragem 9 

 

2. Recolhimento ao Departamento de Preservação e Difusão do Acervo de 

documentos 760 caixas/106,40 metros lineares 

 

Fundo Quantidade de 
caixas/metros lineares 

Situação 

Secretaria da Educação e Saúde 

Pública 
407 cx / 56,56 m/l 

Nenhuma 

pendência 

Secretaria da Cultura 338 cx / 47,32 m/l 

Fundo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas – IPT 
09 cx / 1,26 m/l 

Superintendência dos Serviços do 

Café 
06 cx /  0,84 

      

3. Eliminação de documentos 

 

Fundo 
Quantidade de 

caixas  
Quantidade de documentos 

fragmentados 

Secretaria da Educação e 

Saúde Pública 
4.977* 0 

*Documentos aguardando processo de fragmentação para sua eliminação. 
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4. Gráfico com a quantidade de caixas avaliadas, passíveis de eliminação e 

recolhidas nos últimos exercício 

 

 

 

Núcleo de Registro e Empréstimo - NRE 

 

 O Núcleo de Registro e Empréstimo é responsável por acompanhar as transferências 

de documentos em fase intermediária ao Centro de Arquivo Administrativo, atender às 

solicitações de consulta e empréstimo dos órgãos produtores de documentos, bem como 

cadastrar os documentos que após avaliados pelo Núcleo de Processamento Técnico, 

ainda tenham prazos de guarda a cumprir. 

 

1. Atendimento aos órgãos produtores de documentos custodiados   

241 documentos emprestados; 169 documentos devolvidos e 4 documentos consultados. 

 

Órgãos/Entidades 

Quantidade de documentos 

Emprestados Devolvidos Consulta 

11º Cartório Santa Cecília 12  23  

28º Cartório Jardim Paulista 10 15  

Fundação Casa 185 130  

Secretaria de Segurança Pública 1 1  

Secretaria de Governo 31   
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Órgãos/Entidades 

Quantidade de documentos 

Emprestados Devolvidos Consulta 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa 1  03 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 1   

Consulente externo   01 

 

 

Núcleo de Apoio Logístico - NAL 

 

 

O Núcleo de Apoio Logístico é responsável pela gestão dos depósitos e dos documentos 

custodiados pelo Centro de Arquivo Administrativo, bem como por desenvolver ações de 

cnservação preventiva como o controle e monitoramento dos fatores ambientais 

(temperatura e umidade) e dos agentes biológicos (fungos, roedores, brocas etc.), em 

conformidade com as orientações do Centro de Preservação, do Departamento de 

Preservação e Difusão do Acervo, a fim de evitar a deterioração dos documentos e 

garantir o seu estado de conservação. 

 

1. Desenvolvimento do sistema de gerenciamento das atividades executadas 

pelo Centro de Arquivo Administrativo. 

1.1 Elaboração dos requisitos  

1.2  Validação dos requisitos 

1.3 Apresentação do fluxo de trabalho do CAA 

 

REUNIÕES DO SIGCAA 

Data Equipe Tema 

11 de junho de 2020 
CAA 

Análise e identificação dos comandos do painel de Controle 

do sistema 

18 de junho de 2020 CAA Análise  e elaboração dos requisitos do sistema 

23 de junho de 2020 CAA Análise  e elaboração dos requisitos do sistema 

03 de agosto de 

2020 
CAA 

Análise  e elaboração dos requisitos do sistema 

10 de agosto de 
2020 

CAA 
Análise  e elaboração dos requisitos do sistema 

17 de agosto de 

2020 
CAA 

Análise  e elaboração dos requisitos do sistema 

REUNIÕES DO SIGCAA 

Data Equipe Tema 

24 de agosto de 
2020 

CAA 
Análise  e elaboração dos requisitos do sistema 

31 de agosto de 
2020 

CAA 
Análise  e elaboração dos requisitos do sistema 
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REUNIÕES DO SIGCAA 

Data Equipe Tema 

10 de setembro de 
2020 

CAA 
Análise  e elaboração dos requisitos do sistema 

11 de setembro CAA E 
CPID 

Apresentação da proposta  de requisitos para elaboração do 
sistema 

18 de setembro CAA E 
CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA 

21 de setembro CAA E 

CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA 

25 de setembro CAA E 
CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA 

02 de outubro CAA E 

CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA 

09 de outubro CAA E 
CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA 

14 de outubro CAA E 
CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA 

23 de outubro CAA E 
CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA 

27 de outubro CAA E 
CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA 

29 de outubro CAA E 
CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA 

06 de novembro 
CAA E 
CPID 

Mapeamento do fluxo de trabalho do CAA; 
Planejamento para o desenvolvimento do sistema com 
histórias de usuário. 

 

 

Centro de Gestão e Preservação de Documentos Digitais – CGPDD 

 

O Centro de Gestão e Preservação de Documentos Digitais – CGPDD foi criado no 

Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - DGSAESP do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo - APESP, pelo Decreto nº 64.355/2019, que 

instituiu o Programa SP Sem Papel e seu Comitê de Governança Digital.  

 

Cabe ao CGPDD “promover estudos para a aplicação de tecnologias da informação 

às atividades de produção, preservação, segurança e acesso aos documentos e 

informações arquivísticas”; “propor a edição de normas que se fizerem necessárias para 

o ambiente digital de gestão documental”; “propor metodologia e orientar os órgãos e 

entidades da Administração Pública no processo de modelagem de documentos digitais e 

na definição de padrões de formato e conteúdo”; “propor e zelar pela observância das 

regras de negócio na parametrização e aprimoramento tecnológico de soluções”; e 

“apoiar as atividades e organizar o expediente do Comitê de Governança Digital” (inciso 

III do artigo 25 do Decreto n. 64.355/2019). 
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Atividades desenvolvidas pelo Centro de Gestão e Preservação de Documentos 

Digitais – CGPDD 

 

Em 2020, o CGPDD atuou, prioritariamente, na implantação do Módulo 

Documentos do SP Sem Papel por meio de trabalho colaborativo com Centro de Gestão 

Documental - CGD; a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - 

PRODESP; a Fundação Carlos Alberto Vanzolini – FCAV; e os responsáveis pela 

implantação do sistema nas entidades e suas respectivas Comissões de Avaliação de 

Documentos e Acesso - CADA. 

 

1. Apoio à Implantação do Módulo “Documentos Digitais” do Programa SP Sem 

Papel  

 

 Para a implantação do sistema em 44 entidades da Administração Indireta foram 

realizadas as seguintes ações / atividades: 

▪ Participação em reuniões virtuais organizadas pela Prodesp, para o acompanhamento 

da implantação, nas quais foram esclarecidas dúvidas sobre normas e procedimentos de 

gestão documental; 

▪ Realização de reuniões virtuais para apresentar as possibilidades de modelagem, bem 

como orientar os órgãos ou entidades sobre o procedimento para solicitação de novos 

modelos de documentos digitais; 

▪ Participação na “Operação Assistida”, organizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini 

– FCAV, por meio da ferramenta “Zoom”, para esclarecimento de dúvidas sobre normas e 

procedimentos de gestão documental, bem como sobre modelos de documentos digitais; 

▪ Parametrização de 14 tabelas de temporalidade das atividades-fim para configuração do 

Módulo “Documentos Digitais” do Programa Sem Papel. 

 

2. Orientação Técnica 

 

No ano de 2020, foram realizados 1051 orientações técnicas aos órgãos e entidades da 

Administração Pública (correio eletrônico, ITSM, reuniões, presencial, parecer técnico e 

telefone), bem como aos demais consulentes (e-mail, telefone, presencial, fale conosco e 

SIC).  
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Figura 1 

 

Fonte: Elaborado CGPDD janeiro de 2021 

 

 

3. Modelagem de Documentos 

 

Para a implantação do módulo “Documentos Digitais” do SP Sem Papel foi 

desenvolvido, em 2019, junto com o Centro de Gestão Documental, metodologia para a 

criação de modelos genéricos de todos os documentos identificados nos planos de 

classificação e tabelas de temporalidade das atividades-meio e das atividades-fim dos 

respectivos órgãos.  

 

Em 2020, para atender a implantação do módulo na Administração Indireta, foram 

criados 310 modelos genéricos referentes aos Planos de Classificação e Tabelas de 

Temporalidade das Atividades-Fim, como demonstra o gráfico a seguir. 
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Figura 2 

 

Fonte: Elaborado CGPDD janeiro de 2021 

 

No que diz respeito a modelagem de documentos específicos, a partir da 

metodologia oriunda da Portaria UAPESP/SAESP nº 2/2018, que passa por revisão, e da 

experiência do ano de 2019, a equipe adotou a ação de realizar reuniões virtuais com os 

órgãos/entidades,  com o objetivo de orientar o processo de trabalho utilizado para a 

realização da modelagem de documentos. 

Assim, foi elaborado material para ser utilizado nas reuniões com as Comissões de 

Avaliação de Documentos e Acesso - CADAs, demonstrando as etapas que constituem o 

processo de modelagem (integrantes do processo de modelagem; tipos de modelos; 

possibilidades de modelagem; como realizar a solicitação; etc.).  

 Além das reuniões introdutórias sobre modelagem, a equipe realizou reuniões com 

os órgãos na medida em que estes realizavam suas solicitações de modelagem, para 

tratar de questões específicas dos modelos inseridos no módulo “Documentos Digitais” do 

Programa SP Sem Papel. 

Quanto aos resultados obtidos, buscando padronizar a produção documental das 

atividades-meio e atividades-fim e atender às necessidades específicas dos órgãos foram 

criados 323 modelos específicos. 
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Figura 3 

 

Fonte: Elaborado CGPDD janeiro de 2021 

 

O destaque nesta atividade é direcionado ao trabalho realizado juntamente com a 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA, seguido pelo Departamento Estadual de 

Trânsito - DETRAN, cuja implantação do programa teve início no segundo semestre de 

2020. 

Em paralelo a modelagem de documentos, a equipe iniciou as atividades de 

conferência dos modelos nos ambientes de configuração e produção e também de 

versionamento de modelos. 

A atividade de conferência dos modelos nos ambientes de configuração e 

produção, foi solicitada a partir das divergências que estavam sendo apresentadas. O 

plano de ação estabelecido para essa atividade foi iniciado a partir do Plano de 

Classificação e Tabela de Temporalidade da Atividade-meio, para posteriormente ser 

estendido aos Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade das Atividades-Fim. 

A atividade de conferência vem sendo desenvolvida juntamente com a equipe 

freemarker da PRODESP. Até o momento foi realizada a conferência da Função 01 - 

Organização Administrativa. 

  A atividade de versionamento foi solicitada a partir da necessidade de um registro 

de controle dos modelos que são inseridos no módulo “Documentos Digitais” do 

Programa SP Sem Papel. Nesse sentido o plano de ação estabelecido para essa atividade 

foi o mesmo escolhido para a conferência dos modelos nos ambientes. 

São realizadas análises dos documentos disponíveis no ambiente de produção 

verificando o nome da série, código de classificação, espécie cadastrada, os campos de 
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preenchimentos (obrigatoriedade, descritor etc.) e configuração da série no sistema 

(nível de acesso, criar novo, incluir como filho, ativar botão incluir documento).  Até o 

momento foi realizada a conferência dos documentos avulsos da Função 01 - 

Organização Administrativa e Função 02 - Comunicação Institucional, estando a  Função 

03 – Gestão de Recursos Humanos em andamento. 

 

4. Normas e Procedimentos  

 

4.1. “Manual de Orientação para Uso do Ambiente Digital de Gestão Documental 

do Programa SP Sem Papel” 

  

 Visando à adequada gestão dos documentos digitais foi concluída a atualização dos 

procedimentos do “Manual de Orientação para Uso do Ambiente Digital de Gestão 

Documental do Programa SP Sem Papel”, conforme melhorias desenvolvidas no sistema, 

com a publicação da versão atualizada pela Portaria UAPESP/SAESP Nº 3 de 08/10/2020, 

retificada no D.O. de 09/10/2020. 

 Os 23 tópicos constantes na primeira versão do manual foram revisados, alguns 

procedimentos alterados e novos tópicos criados. A atualização do manual decorre dos 

aprimoramentos realizados no Módulo Documentos do SP Sem Papel e das alterações 

que ocorreram na legislação arquivística: 

a. Tópicos “Recebimento de documentos produzidos em papel” e “Recebimento de 

documentos enviados por correio eletrônico”: Inclusão de informação sobre o “Protocolo 

de acompanhamento de documentos”, gerado pela nova funcionalidade “Gerar 

Protocolo”; 

b. Tópico “Desentranhamento de documentos”: Reformulação do tópico após 

desenvolvimento inicial da numeração de expediente, alterando o procedimento e 

incluindo informação de que o “Termo de desentranhamento” agora é inserido 

automaticamente quando item documental é desentranhado; 

c. Tópicos “Recebimento de documento produzidos em papel”, “Recebimento de 

documentos enviados por correio eletrônico”, “Captura de documentos” e “Pedido de 

vista”: Reformulação dos tópicos em decorrência da criação de novos modelos de 

documento capturado; 

d. Tópico: “Incorporação de documentos”: Reformulação do procedimento em 

decorrência de nova orientação para facilitar o entendimento da constituição do 

documento no sistema; 

e. Tópicos “Recebimento de documentos produzidos em papel” e “Digitalização de 

documentos”: Reformulação devido à possibilidade de eliminação de documentos em 

papel, após digitalização que constate integridade e captura para o sistema, em 
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decorrência de alteração na Lei federal nº 12.682/2012 e no Decreto Federal nº 

10.278/2020, equiparando o documento digitalizado ao documento físico para todos os 

efeitos legais. 

f. Protocolo: Permite que o servidor emita número de protocolo para que pessoas 

externas ao sistema tenham um recibo de entrega da sua documentação e acompanhem 

o andamento do documento através do módulo de “Consulta Externa”. Informação 

inserida dentro do tópico “Recebimento de documentos produzidos em papel”;  

g. Consulta externa: Permite que qualquer pessoa externa ao sistema que possui o 

número de protocolo, visualize o “Histórico” de andamento do documento. Informação 

inserida no tópico “Recebimento de documentos produzidos em papel”;  

h. Apensamento de documentos: Procedimento de união temporária de dois documentos 

quando as informações contidas em um, servir de elemento elucidativo ou subsidiário 

para a instrução de outro. Criado no manual atualizado, tópico 16. 

 

4.2. Portaria UAPESP/SAESP nº 2/2018 

 

Visando aprimorar a metodologia de modelagem e incorporar as mudanças 

decorrentes das novas versões do Módulo Documentos do SP Sem Papel, o CGPDD 

revisou a Portaria UAPESP/SAESP nº 2/2018 em trabalho colaborativo com o Núcleo de 

Normas Técnicas – NNT do CGD e o Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais – 

CCPE. 

Como ação complementar, o CGPDD iniciou a roteirização dos procedimentos hoje 

adotando-os na modelagem de documentos para integrar a nova versão da portaria. 

 

4.3. Portaria UAPESP/SAESP nº4/2020 

 

 Em conjunto com o NNT e a Diretora do DGSAESP, o CGPDD revisou os anexos I e 

II da Instrução Normativa APE/SAESP nº 1/2009, resultando na Portaria UAPESP/SAESP 

nº4/2020, que definem os requisitos e metadados a serem adotados pelo ambiente 

digital de gestão documental (“Documentos Digitais”) do SP Sem Papel e por outros 

sistemas autorizados de gestão arquivística de documentos. 

 

4.4. Regulamentação do Decreto Federal nº10.278/2020 e o Art. 2º-A da Lei nº 

12.682/2012, alterada pela Lei nº 12.874/2019 

 

 Foi iniciada junto com o NNT, a elaboração de minuta de ato normativo visando 

regulamentar, no âmbito estadual, o Decreto Federal nº 10.278/2020 e o Art. 2º-A da Lei 

nº 12.682/2012, alterada pela Lei nº 12.874/2019 que trata sobre os critérios para 
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documentos públicos e privados digitalizados, sua equivalência com o original e o seu 

armazenamento. 

 

5. Desenvolvimento do Módulo Documentos do SP Sem Papel 

 

5.1. Elaboração de regras de negócio: 

Enquanto proposta de melhoria do Módulo Documentos do SP Sem Papel, foram 

enviadas à PRODESP as seguintes regras de negócio de gestão documental: 

 

 Numeração de expediente; 

 Desentranhamento; 

 Incorporação1; 

 Juntar - Adequação de terminologia;  

 Pesquisa - Adequação do filtro “Classificação Documental”. 

 

5.2. Análise de requisitos: 

Analisado os seguintes  requisitos propostos pela PRODESP ou solicitados pelos 

órgãos e entidades como melhoria do Módulo Documentos do SP Sem Papel: 

 Acesso externo: análise de 1 versão;  

 Armazenamento de diferentes formatos: análise de 2 versões; 

 Cancelamento de documentos com cossignatário: análise de 2 versões; 

 Cancelamento sem desentranhar documento: análise de 1 versão; 

 Conteúdo despacho visível: análise de 1 versão; 

 Criar documento como substituto: análise de 1 versão; 

 De acordo: análise de 1 versão; 

 Desfazer trâmite unidade: análise de 1 versão; 

 Histórico de operações realizadas no documento (histórico de tramitações): análise 

de 1 versão; 

 Nome abreviado: análise de 1 versão; 

 Marca d’água documentos cancelados e refeitos: análise de 1 versão; 

 Restrição de acesso (adequação PGE): análise de 3 versões; 

 Revisor: análise de 2 versões; 

 Visualização de documento principal por cossignatário: análise de 1 versão. 

 

 As análises dos requisitos foram realizadas de forma que o Módulo Documentos do 

SP Sem Papel atenda, minimamente, às normas e procedimentos de gestão documental. 

 

                                                      
1 Regra de negócio elaborada e enviada em 2019. Desenvolvimento não realizado. Reenvio em 2020. 
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5.3. Homologação de desenvolvimentos: 

 

Realizada homologação das seguintes funcionalidades: 

 

 Arquivamento (desenvolvimento parcial); 

 Número de expediente; 

 Desentranhamento. 

 

Adicionalmente, o CGPDD participou de 3 rodadas de homologação de 30 

funcionalidades integrante de pacote de atualização elaborado pela PRODESP, são elas:  

 

 Assinatura: incluir assinar por;  

 Ciência; 

 Definir marcador; 

 Descrição documento no protocolo de transferência; 

 Indicação de responsável; 

 Indicação de cossignatário; 

 Layout: limite de margem; 

 Layout: caracteres especiais; 

 Juntada: “merge” TRF-2; 

 Nível de acesso: “merge” TRF-2; 

 Mesa virtual: apontamento de prazo pós encerramento;  

 Mesa virtual: criar “tooltips” nas etiquetas; 

 Mesa virtual: diferenciar documento avulso/composto; 

 Mesa virtual: visualização documentos cancelados; 

 Mesa virtual: habilitar botão receber; 

 Mesa virtual: marcação de documentos analisados; 

 Mesa virtual: separação unidade/usuário; 

 Mesa virtual: tela apartada para documentos arquivados; 

 Mesa virtual: documentos não finalizados; 

 Mesa virtual: visualização documentos “em elaboração”; 

 Mesa virtual: visualização de documentos “pendente de assinatura”; 

 Pesquisa: desempenho da pesquisa avançada; 

 Protocolo: consulta externa;  

 Protocolo: gerar número de protocolo; 

 Redefinir acesso; 

 Relatórios: quadro quantitativo não retorna resultado; 

 Relatórios: relatório não gera paginação; 
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 Termo de encerramento: inclusão automática; 

 Termo de desentranhamento: assinatura; 

 Tramitação. 

 

Os resultados das homologações foram encaminhados para PRODESP em 3 relatórios 

distintos. 

 

5.4. Identificação de erros: 

 

Realização de testes e identificação de 8 erros, sendo eles: 
 

 Botão assinar; 

 Ciência; 

 Cancelar/refazer; 

 Ver documento relacionado; 

 Cadastro de série com nomes iguais; 

 Juntada em documentos avulsos; 

 Transferência de usuários; 

 Visualização de documentos. 

 

6. Assessoramento ao Comitê de Governança Digital 

Participação em reuniões do Comitê de Governança Digital2 para verificar 

andamento do backlog de desenvolvimento do sistema “Documentos Digitais” e tratar de 

assuntos pertinentes a produção de documentos e a implantação do sistema.  

 

 

7. Capacitação e Difusão 

Participação no evento online “Reflexões arquivísticas sobre o SIGA.DOC: Sigad 

adotado pelo Governo de São Paulo para o Programa SP Sem Papel” realizado pela 

Associação dos Arquivistas do Estado de São Paulo. 

 Para a capacitação dos usuários do Módulo Documentos do SP Sem Papel foram 

feitas as seguintes atividades junto a Fundação Vanzolini Fundação Carlos Alberto 

Vanzolini: 

 Participação em 03 dias (6h/dia) de capacitações virtuais para 244 servidores 

(DETRAN, PROCON e SPPREV); 

 Participação em operação assistida, atividade na qual cada entidade recebe 

assistência por 15 dias sequenciais (6h/dia) após o início da implantação. Foram 

realizados 857 atendimentos pela FCAV durante o ano de 2020 com nosso auxílio; 

                                                      
2
 O Comitê de Governança Digital foi extinto pelo Decreto estadual n° 65.347/2020. Todas suas atribuições 

serão transferidas para o Comitê de Governança de Dados e Informações, instituído pelo Decreto nº 
64.790/2020. 
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 Participação em 01 web dúvidas. 

 

8. Produção Científica 

Publicação de um artigo técnico completo intitulado “Relato de Experiência do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo no Programa São Paulo Sem Papel – Documentos 

Digitais no periódico online Revista Manduarisawa, Revista Eletrônica Discente do Curso 

de História – UFAM. 

Publicação de dois resumos no Caderno de resumos do Simpósio Internacional de 

Arquivos 2020, intitulados “Modelagem de Documentos no SP Sem Papel - Relato de 

Experiência” e “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”. 

 

9. Participação em Congressos, Seminários, Cursos e Eventos 

 

1. 10/11/2020 - Participação na 2ª Oficina - Profissionais da Área do 

Projeto SIGA 2035 do Arquivo Nacional.  Participante: Aline Ribeiro de Farias. 

2. 19/11/2020 - Participação na 5º Oficina - Tecnologia e Inovação que impactam a 

gestão de documentos e os arquivos. Participantes: Aline Ribeiro de Farias e 

Leandro Teixeira Estrella. 

3. 08/12/2020 - Apresentação do trabalho “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” no Simpósio 

Internacional de Arquivos. Participante: Aline Ribeiro de Farias. 

4. 10/12/2020 - Apresentação de trabalho “Modelagem de Documentos no SP Sem 

Papel - Relato de Experiência” no Simpósio Internacional de Arquivos. 

Participante: Aline Ribeiro de Farias. 

5. 13/05/2020 - Participação no evento online "Ciclo de Diálogos Memórias nas 

Bordas: Queerizar os Arquivos?" promovido pela Pró-Reitoria de Extensão Cultural 

da UNIFESP.  Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

6. 15/05/2020 - Participação no evento online "Arquivos da Quarentena: O que 1968 

tem a dizer ao presente?" promovido pela Pró-Reitoria de Extensão Cultural da 

UNIFESP. Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

7. 08 a 10/06/2020 - Participação nos eventos da 4ª Semana Nacional de Arquivos. 

Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

8. 12/06/2020 - Curso "Sistema de Elaboração de TTD-Fim" promovido pela 
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Fundação Carlos Vanzolini. Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

9. 23/06/2020 - Curso livre "Aspectos Legais da Computação Forense" promovido 

pela Universidade Cruzeiro do Sul. Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

10. 29/06/2020 - Curso livre "Perícia Forense Computacional" promovido pela 

Universidade Cruzeiro do Sul. Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

11. 29/06/2020 - Curso livre "Design Thinking" promovido pela Universidade Cruzeiro 

do Sul. Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

12. 29/06/2020 - Curso livre "Programação de Computadores" promovido pela 

Universidade Cruzeiro do Sul. Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

13. 24/07/2020 - Curso "Implementando Banco de Dados" promovido pela Fundação 

Bradesco. Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

14. 31/07/2020 - Curso "Administrando Banco de Dados" promovido pela Fundação 

Bradesco. Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

15. 06/08/2020 - Curso "Aplicações de Big Data e Inteligência Artificial" promovido 

pela Fundação Instituto de Administração - FIA. Participante: Elisangela Mendes 

Queiroz. 

16. 10/08/2020 - Curso "Governança de Dados" promovido pela Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP. Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

17. 05/10/2020 - Participação no "Diálogos Informacionais #2 - Documentos Digitais: 

Desafios contemporâneos" promovido pelo Instituto Legislativo Paulista. 

Participante: Elisangela Mendes Queiroz. 

18. 22/06/2020 – Curso “Temos que dar aulas remotas....e agora?”, promovido pela 

Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Participante: Rogerio Madeira de 

Moura Campos.  

19. 29/06/2020 - Curso “Formação de Conteudistas para Cursos Virtuais - Módulo 1”, 

promovido pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Participante: 

Rogerio Madeira de Moura Campos.  

20. 16/07/2020 – Curso “Planejamento, Avaliação e Fundamentos da EaD, promovido 

pela Superintendência de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia. Participante: Rogerio Madeira de Moura Campos.  

21.  20/07/2020 – Curso “eMAG Conteudista”, promovido pela Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP. Participante: Rogerio Madeira de Moura Campos. 

22.  28/07/2020 – Curso “Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais”, 

promovido pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Participante: 

Rogerio Madeira de Moura Campos. 

23. 26 e 27/11/2020 – Evento “II Encontro Estadual dos Serviços de Informação ao 

Cidadão (SIC)”, realizado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

Participantes: Aline Ribeiro de Farias, Andrieli Pachú da Silva, Mariana Disaró 
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Ferraz e Rogério Madeira de Moura Campos. 

24. 08/06/2020 - Curso “Gestão Pessoal – Base da liderança”, promovido pela Escola 

Nacional de Administração Pública - ENAP. Participante: Mariana Disaró Ferraz. 

25. 08/07/2020 - Curso “Introdução à Gestão de Projetos”, promovido pela Escola 

Nacional de Administração Pública - ENAP. Participante: Mariana Disaró Ferraz. 

26. 08/05/2020 - Curso “Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais”, 

promovido pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Participante: 

Andrieli Pachú da Silva. 

27. 28/05/2020 - Curso “Proteção de Dados Pessoais no Setor Público”, promovido 

pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Participante: Andrieli Pachú 

da Silva. 

28. 18/06/2020 - Evento “Como implementar a LGPD e os 5 passos imprescindíveis 

para a proteção e o armazenamento de documentos e informações gerados pela 

administração pública”. Participante: Andrieli Pachú da Silva. 

29. 25/06/2020 - Curso “Ética e Serviço Público”, promovido pela Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP. Participante: Andrieli Pachú da Silva. 

30. 31/10/2020 - Evento “I Café com Arquivistas e convidado”, como palestrante 

“Arquivista sem papel?”: Andrieli Pachú da Silva. 

31.  01/12/2020 - Banca de qualificação do Trabalho de conclusão de curso “Produção 

de documentos escolares no Estado de São Paulo: as mudanças provocadas pelo 

Programa SP Sem Papel”, na Universidade Estadual Paulista – UNESP. 

Participante: Andrieli Pachú da Silva. 

32. 08/06/2020 - Evento “Do ponto de vista antropólogo: os arquivos pessoais e a 

preservação da memória das Ciências Sociais no Brasil – FGV/CPDOC. 

Participante: Leandro Teixeira Estrella 

33. 08/06/2020 - Evento “Difusão de acervos: O que estamos fazendo? - Fundação 

FHC/APESP. 

34. Curso: Gestão Documental e Acesso à informação - APESP. Participante: Uiara 

Araújo. 

 

 

 

 

 

 

 


