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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 f inanças 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 f inanças 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 2021 

 

 

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 do Termo de Cooperação Técnica f irmado em 2000, renovado 

e ampliado em 2009. O CAM atua como órgão técnico consultivo do Ministério Público 

Estadual em diversas ações judiciais e extrajudiciais na esfera municipal. No exercício de 

2021, em decorrência da pandemia do COVID-19, não foram elaborados pareceres 

técnicos por conta das  medidas de isolamento e distanciamento determinadas no 

território do Estado de São Paulo, o que por consequência acarretou a impossibilidade de 

visitas presenciais nos municípios. 
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- Parceria do Arquivo Público do Estado de São Paulo com o Tribunal de Contas do Estado 

por meio de Termo de Cooperação Técnica, f irmado em janeiro de 2018. 

 

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

de São Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, com o Arquivo Público do Estado de 

Sergipe para a elaboração de Decreto instituindo a política estadual de arquivos e gestão 

documental.  

 

- 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, higienização, acondicionamento, identif icação das caixas e 

cadastramento dos prontuários em banco de dados foi f irmada 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. 

 

2. Participação em órgãos colegiados e grupo 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), 

até o dia 08 de abril de 2021. 

 

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

de São Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, no Conselho da Transparência da 

Administração do Estado de São Paulo, como representante do Arquivo Público do Estado 

até 4 de fevereiro de 2022. 

 

- Designação da Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de 

São Paulo – DGSAESP, Ieda Pimenta Bernardes, pela Portaria CONARQ nº 123, de 23 de 

março de 2021, conforme aprovação do Plenário do CONARQ, em sua 97ª reunião ordinária, 

realizada em 29 de outubro de 2020, para participar da Câmara Técnica Consultiva do 

CONARQ, com a finalidade de definir diretrizes para a elaboração de instrumentos técnicos 

de classificação e avaliação de documentos arquivísticos. A designada participou dos 

trabalhos até 10 de fevereiro de 2022. 

 

- Colaboração com o grupo de trabalho constituído no âmbito do CONARQ, com o objetivo 
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de utilizar a metodologia “ex post” na avaliação da institucionalização de política pública 

arquivística com fundamento na Lei nº 8.159/1991. Entrevista concedida pela Diretora Ieda 

Pimenta Bernardes no dia 26 de fevereiro de 2021. 

 

- Participação em Grupo de Trabalho ArquivoDigital.SP; Grupo de Estudos sobre governança 

e gestão de dados governamentais. 

 

3 – Apresentação de trabalhos em eventos e publicações pela Diretoria do DGSAESP 

- Live no evento Arquivo SP 129 anos. Debate comemorativo sobre “Acesso à informação 

para todos os públicos e lançamento do site novo”, organizado pelo Arquivo Público do 

Estado no dia 10 de março de 2021. 

- Live “Transparência ou Proteção de Dados?”, durante o V Seminário sobre Gestão 

Documental e Acesso à Informação, promovido pelo Arquivo Público do Estado e Tribunal 

de Contas do Estado, transmitido pelo Youtube das duas instituições, no dia 17 de maio de 

2021. 

- Live “Balanço crítico sobre a atuação da CEAI no período 2016-abr./2021”, durante o 

Seminário Arquivos, Transparência e Acesso à Informação, organizado pelo Arquivo Público 

do Estado e Ouvidoria Geral do Estado, no dia 12 de maio de 2021. 

- Live “Os Arquivos Públicos e a governança de dados governamentais”, durante a 5ª 

Semana Nacional de Arquivos, transmitida pelo Youtube do APESP, em 10 de junho de 

2021. 

- Live “Os 30 anos da Lei de Arquivos e políticas arquivísticas: O Arquivo Público do Estado e 

a revisão da Lei nº 8.159/1991 (2011-2021)”, durante a 5ª Semana Nacional de Arquivos, no 

dia 11 de junho de 2021. 

- Live “Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder Executivo 

Municipal: Atividades-meio e Atividades-fim”, durante o 24º Encontro Estadual sobre gestão 

documental e acesso à informação, integrante da 5ª Semana Nacional de Arquivos, 

transmitida pelo Youtube do APESP, em 09 de junho de 2021. 

- Live “O Arquivo Público do Estado de São Paulo e os órgãos de controle externo: parcerias 

que deram certo”, durante a 5ª Semana Nacional de Arquivos, transmitida pelo Youtube do 

APESP, em 9 de junho de 2021. 

- Live “Arquivos e políticas de gestão documental”, organizada pelo Curso de Arquivologia da 
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Universidade Federal do Espírito Santo, no dia 23 de novembro de 2021. 

- Publicação do artigo “A atuação do Arquivo Público do Estado de São Paulo na 

implementação e na revisão da Lei de Arquivos”, de autoria de Ieda Pimenta Bernardes e 

Maria Elisa Pereira, na Revista do Arquivo, Ano VII, nº 13, p. 158-202, dezembro de 2021. 

 

4- Harmonização das normativas estaduais sobre o acesso à informação 

- Formação de grupo de trabalho transversal no DGSAESP (Diretoria, CGD, CAC) para 

proceder à proposta de harmonização das normativas regulamentadoras da LAI no Estado 

de São Paulo, a partir do Relatório do Grupo de Trabalho nº 01/2019 da Procuradoria Geral 

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

 

Comunicação institucional - DGSAESP 

 

1. Total de 41 notícias publicadas no site do Arquivo Público do Estado. 

N. Notícia Data 

1 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/thiago-nicodemo-assume-a-
coordenacao-do-arquivo-publico  

05/01/2021 

2 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/consultas-presenciais-estao-
temporariamente-suspensas-a-partir-de-1o-de-fevereiro 

29/01/2021 

3 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/dersa-e-der-iniciam-
recolhimento-de-seus-acervos-ao-arquivo-publico  

11/02/2021 

4 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/atendimento-presencial-
volta-a-ser-feito-com-agendamento-previo  

16/02/2021 

5 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/cpos-entrega-mais-dois-
lotes-de-documentos-textuais-para-o-apesp  

17/02/2021 

6 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/arquivo-publico-esta-
fechado-temporariamente-para-atendimento-presencial 

08/03/2021 

7 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-comemora-129-anos-
com-debate-e-novo-site-institucional 

08/03/2021 

8 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/novo-site-facilita-a-
pesquisa-de-acervo-e-de-servicos-do-apesp  

16/03/2021 

9 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/cpos-entrega-novos-lotes-
de-documentos-textuais-para-o-apesp 

17/03/2021 

10 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-retoma-projeto-
observatorio-municipal-de-arquivos  

22/03/2021 

11 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-realiza-evento-
virtual-de-lancamento-da-revista-do-arquivo-no-12 

12/04/2021 

12 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/autarquia-cbpm-aprova-
seus-instrumentos-de-gestao-documental 

12/04/2021 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/thiago-nicodemo-assume-a-coordenacao-do-arquivo-publico
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/thiago-nicodemo-assume-a-coordenacao-do-arquivo-publico
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/consultas-presenciais-estao-temporariamente-suspensas-a-partir-de-1o-de-fevereiro
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/consultas-presenciais-estao-temporariamente-suspensas-a-partir-de-1o-de-fevereiro
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/dersa-e-der-iniciam-recolhimento-de-seus-acervos-ao-arquivo-publico
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/dersa-e-der-iniciam-recolhimento-de-seus-acervos-ao-arquivo-publico
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/atendimento-presencial-volta-a-ser-feito-com-agendamento-previo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/atendimento-presencial-volta-a-ser-feito-com-agendamento-previo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/cpos-entrega-mais-dois-lotes-de-documentos-textuais-para-o-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/cpos-entrega-mais-dois-lotes-de-documentos-textuais-para-o-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/arquivo-publico-esta-fechado-temporariamente-para-atendimento-presencial
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/arquivo-publico-esta-fechado-temporariamente-para-atendimento-presencial
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-comemora-129-anos-com-debate-e-novo-site-institucional
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-comemora-129-anos-com-debate-e-novo-site-institucional
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/novo-site-facilita-a-pesquisa-de-acervo-e-de-servicos-do-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/novo-site-facilita-a-pesquisa-de-acervo-e-de-servicos-do-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/cpos-entrega-novos-lotes-de-documentos-textuais-para-o-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/cpos-entrega-novos-lotes-de-documentos-textuais-para-o-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-retoma-projeto-observatorio-municipal-de-arquivos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-retoma-projeto-observatorio-municipal-de-arquivos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-realiza-evento-virtual-de-lancamento-da-revista-do-arquivo-no-12
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-realiza-evento-virtual-de-lancamento-da-revista-do-arquivo-no-12
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/autarquia-cbpm-aprova-seus-instrumentos-de-gestao-documental
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/autarquia-cbpm-aprova-seus-instrumentos-de-gestao-documental


 

 

5 
 

 

13 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/funap-aprova-plano-de-
classificacao-e-tabela-de-temporalidade-de-documentos-das-atividades-fim-ttd-
fim 

26/04/2021 

14 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/transparencia-e-acesso-a-
informacao-publica-serao-debatidos-em-live-no-dia-12 

04/05/2021 

15 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/tce-e-apesp-apresentam-a-
5a-edicao-do-seminario-gestao-documental-e-acesso-a-informacao  

05/05/2021 

16 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/thiago-nicodemo-e-o-novo-
presidente-da-comissao-estadual-de-acesso-a-informacao-ceai 

13/05/2021 

17 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/instituto-de-pesquisas-
tecnologicas-ipt-aprova-seus-instrumentos-de-gestao-documental 

18/05/2021 

18 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-promove-eventos-
em-comemoracao-aos-9-anos-de-implementacao-da-lai 

19/05/2021 

19 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/acao-educativa-realiza-
visita-virtual-noturna-ao-apesp 

21/05/2021 

20 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/5a-semana-nacional-de-
arquivos-conheca-todos-os-eventos-do-arquivo-publico-sp  

31/05/2021 

21 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/cadastre-se-para-receber-
certificados-de-participacao-nos-eventos-da-5a-semana-nacional-de-arquivos  

05/06/2021 

22 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/consulta-publica-apesp-no-
12021-proposta-de-plano-de-classificacao-e-tabela-de-temporalidade-de-
documentos-do-poder-executivo-municipal 

08/06/2021 

23 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/eventos-da-5a-semana-
nacional-de-arquivos-do-apesp-atraem-mais-de-nove-mil-pessoas  

23/06/2021 

24 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/agendamento-de-consulta-
presencial-pode-ser-feito-a-partir-de-26-de-julho  

23/07/2021 

25 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-institui-portaria-
sobre-digitalizacao-e-eliminacao-segura-de-documentos  

09/08/2021 

26 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/evento-sobre-digitalizacao-
e-eliminacao-segura-de-documentos-marca-lancamento-do-programa-arquivo-
digitalsp  

27/08/2021 

27 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-e-fundacao-casa-
realizam-tratamento-em-300-mil-documentos-de-ex-internos  

01/09/2021 

28 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/saude-publica-e-tema-de-
exposicao-virtual-do-arquivo-publico-do-estado-de-sao-paulo 

09/09/2021 

29 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-e-wikimedia-
celebram-parceria-para-difusao-de-acervo  

16/09/2021 

30 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/evento-on-line-aborda-
insercao-de-36-mil-paginas-de-livros-de-registros-da-hospedaria-de-imigrantes-
no-site-do-apesp  

29/09/2021 

31 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-recolhe-documentos-
do-conselho-estadual-de-educacao-e-do-departamento-de-estradas-de-rodagem 

07/10/2021 

32 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/sistema-de-arquivos-do-
estado-de-sao-paulo-celebra-aniversario-de-37-anos  

19/10/2021 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/funap-aprova-plano-de-classificacao-e-tabela-de-temporalidade-de-documentos-das-atividades-fim-ttd-fim
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/funap-aprova-plano-de-classificacao-e-tabela-de-temporalidade-de-documentos-das-atividades-fim-ttd-fim
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/funap-aprova-plano-de-classificacao-e-tabela-de-temporalidade-de-documentos-das-atividades-fim-ttd-fim
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/transparencia-e-acesso-a-informacao-publica-serao-debatidos-em-live-no-dia-12
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/transparencia-e-acesso-a-informacao-publica-serao-debatidos-em-live-no-dia-12
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/tce-e-apesp-apresentam-a-5a-edicao-do-seminario-gestao-documental-e-acesso-a-informacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/tce-e-apesp-apresentam-a-5a-edicao-do-seminario-gestao-documental-e-acesso-a-informacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/thiago-nicodemo-e-o-novo-presidente-da-comissao-estadual-de-acesso-a-informacao-ceai
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/thiago-nicodemo-e-o-novo-presidente-da-comissao-estadual-de-acesso-a-informacao-ceai
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/instituto-de-pesquisas-tecnologicas-ipt-aprova-seus-instrumentos-de-gestao-documental
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/instituto-de-pesquisas-tecnologicas-ipt-aprova-seus-instrumentos-de-gestao-documental
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-promove-eventos-em-comemoracao-aos-9-anos-de-implementacao-da-lai
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-promove-eventos-em-comemoracao-aos-9-anos-de-implementacao-da-lai
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/acao-educativa-realiza-visita-virtual-noturna-ao-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/acao-educativa-realiza-visita-virtual-noturna-ao-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/5a-semana-nacional-de-arquivos-conheca-todos-os-eventos-do-arquivo-publico-sp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/5a-semana-nacional-de-arquivos-conheca-todos-os-eventos-do-arquivo-publico-sp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/cadastre-se-para-receber-certificados-de-participacao-nos-eventos-da-5a-semana-nacional-de-arquivos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/cadastre-se-para-receber-certificados-de-participacao-nos-eventos-da-5a-semana-nacional-de-arquivos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/consulta-publica-apesp-no-12021-proposta-de-plano-de-classificacao-e-tabela-de-temporalidade-de-documentos-do-poder-executivo-municipal
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/consulta-publica-apesp-no-12021-proposta-de-plano-de-classificacao-e-tabela-de-temporalidade-de-documentos-do-poder-executivo-municipal
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/consulta-publica-apesp-no-12021-proposta-de-plano-de-classificacao-e-tabela-de-temporalidade-de-documentos-do-poder-executivo-municipal
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/eventos-da-5a-semana-nacional-de-arquivos-do-apesp-atraem-mais-de-nove-mil-pessoas
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/eventos-da-5a-semana-nacional-de-arquivos-do-apesp-atraem-mais-de-nove-mil-pessoas
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/agendamento-de-consulta-presencial-pode-ser-feito-a-partir-de-26-de-julho
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/agendamento-de-consulta-presencial-pode-ser-feito-a-partir-de-26-de-julho
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-institui-portaria-sobre-digitalizacao-e-eliminacao-segura-de-documentos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-institui-portaria-sobre-digitalizacao-e-eliminacao-segura-de-documentos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/evento-sobre-digitalizacao-e-eliminacao-segura-de-documentos-marca-lancamento-do-programa-arquivo-digitalsp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/evento-sobre-digitalizacao-e-eliminacao-segura-de-documentos-marca-lancamento-do-programa-arquivo-digitalsp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/evento-sobre-digitalizacao-e-eliminacao-segura-de-documentos-marca-lancamento-do-programa-arquivo-digitalsp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-e-fundacao-casa-realizam-tratamento-em-300-mil-documentos-de-ex-internos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-e-fundacao-casa-realizam-tratamento-em-300-mil-documentos-de-ex-internos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/saude-publica-e-tema-de-exposicao-virtual-do-arquivo-publico-do-estado-de-sao-paulo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/saude-publica-e-tema-de-exposicao-virtual-do-arquivo-publico-do-estado-de-sao-paulo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-e-wikimedia-celebram-parceria-para-difusao-de-acervo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-e-wikimedia-celebram-parceria-para-difusao-de-acervo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/evento-on-line-aborda-insercao-de-36-mil-paginas-de-livros-de-registros-da-hospedaria-de-imigrantes-no-site-do-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/evento-on-line-aborda-insercao-de-36-mil-paginas-de-livros-de-registros-da-hospedaria-de-imigrantes-no-site-do-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/evento-on-line-aborda-insercao-de-36-mil-paginas-de-livros-de-registros-da-hospedaria-de-imigrantes-no-site-do-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-recolhe-documentos-do-conselho-estadual-de-educacao-e-do-departamento-de-estradas-de-rodagem
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-recolhe-documentos-do-conselho-estadual-de-educacao-e-do-departamento-de-estradas-de-rodagem
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/sistema-de-arquivos-do-estado-de-sao-paulo-celebra-aniversario-de-37-anos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/sistema-de-arquivos-do-estado-de-sao-paulo-celebra-aniversario-de-37-anos
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33 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/avaliacao-da-massa-
documental-acumulada-para-orgaos-e-entidades-do-estado-conheca-o-guia-e-
outros-instrumentos-de-diagnostico-e-gestao 

20/10/2021 

34 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/documentos-da-pge-sao-
recolhidos-ao-arquivo-publico  

25/10/2021 

35 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-realiza-tratamento-
tecnico-em-livros-cartoriais  

27/10/2021 

36 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/primeira-turma-do-curso-
avaliacao-dinamica-da-massa-documental-acumulada-tem-cerca-de-mil-inscritos  

29/10/2021 

37 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/mapeamento-de-
documentos-compostos-e-modelagem-de-documentos-digitais-no-sp-sem-papel 

16/11/2021 

38 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/encontro-paulista-sobre-
gestao-documental-e-acesso-a-informacao  

16/11/2021 

39 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/observatorio-de-acesso-a-
informacao-e-ead-sobre-a-lei-de-acesso-a-informacao-e-os-sic-serao-lancados-
hoje-no-iii-encontro-estadual-dos-servicos-de-informacao-ao-cidadao 

24/11/2021 

40 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/processos-de-tombamento-
e-atas-do-condephaat-sao-recolhidos-ao-apesp  

10/12/2021 

41 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/reguas-para-a-eliminacao-
de-documentos-das-atividades-fim-sao-as-novas-ferramentas-auxiliares-para-a-
avaliacao-da-massa-documental-acumulada-mda 

15/12/2021 

 
 

2. Total de 09 notícias publicadas no Informativo do Arquivo Público do Estado para o 

nosso mailing e Rede Notes. 

 

2.1.  Total de 118 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  15680 

SPdoc - ferramenta da gestão documental 10200 

Vídeo Serviço de Informações ao Cidadão - SIC 7902 

Arquivos e Democracia  6156 

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

4755 

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

3027 

Cadeia de custódia digital de documentos arquivisticos  2814 

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

2461 

Sistema SIGAD e EArq-Brasil 2167 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/avaliacao-da-massa-documental-acumulada-para-orgaos-e-entidades-do-estado-conheca-o-guia-e-outros-instrumentos-de-diagnostico-e-gestao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/avaliacao-da-massa-documental-acumulada-para-orgaos-e-entidades-do-estado-conheca-o-guia-e-outros-instrumentos-de-diagnostico-e-gestao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/avaliacao-da-massa-documental-acumulada-para-orgaos-e-entidades-do-estado-conheca-o-guia-e-outros-instrumentos-de-diagnostico-e-gestao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/documentos-da-pge-sao-recolhidos-ao-arquivo-publico
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/documentos-da-pge-sao-recolhidos-ao-arquivo-publico
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-realiza-tratamento-tecnico-em-livros-cartoriais
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/apesp-realiza-tratamento-tecnico-em-livros-cartoriais
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/primeira-turma-do-curso-avaliacao-dinamica-da-massa-documental-acumulada-tem-cerca-de-mil-inscritos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/primeira-turma-do-curso-avaliacao-dinamica-da-massa-documental-acumulada-tem-cerca-de-mil-inscritos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/mapeamento-de-documentos-compostos-e-modelagem-de-documentos-digitais-no-sp-sem-papel
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/mapeamento-de-documentos-compostos-e-modelagem-de-documentos-digitais-no-sp-sem-papel
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/encontro-paulista-sobre-gestao-documental-e-acesso-a-informacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/encontro-paulista-sobre-gestao-documental-e-acesso-a-informacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/observatorio-de-acesso-a-informacao-e-ead-sobre-a-lei-de-acesso-a-informacao-e-os-sic-serao-lancados-hoje-no-iii-encontro-estadual-dos-servicos-de-informacao-ao-cidadao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/observatorio-de-acesso-a-informacao-e-ead-sobre-a-lei-de-acesso-a-informacao-e-os-sic-serao-lancados-hoje-no-iii-encontro-estadual-dos-servicos-de-informacao-ao-cidadao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/observatorio-de-acesso-a-informacao-e-ead-sobre-a-lei-de-acesso-a-informacao-e-os-sic-serao-lancados-hoje-no-iii-encontro-estadual-dos-servicos-de-informacao-ao-cidadao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/processos-de-tombamento-e-atas-do-condephaat-sao-recolhidos-ao-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/processos-de-tombamento-e-atas-do-condephaat-sao-recolhidos-ao-apesp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/reguas-para-a-eliminacao-de-documentos-das-atividades-fim-sao-as-novas-ferramentas-auxiliares-para-a-avaliacao-da-massa-documental-acumulada-mda
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/reguas-para-a-eliminacao-de-documentos-das-atividades-fim-sao-as-novas-ferramentas-auxiliares-para-a-avaliacao-da-massa-documental-acumulada-mda
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/noticia/ler/reguas-para-a-eliminacao-de-documentos-das-atividades-fim-sao-as-novas-ferramentas-auxiliares-para-a-avaliacao-da-massa-documental-acumulada-mda
https://www.youtube.com/watch?v=ONeUuChfqrA
https://www.youtube.com/watch?v=bJZ63VUp_uk
https://www.youtube.com/watch?v=_54x54Kj8-c
https://www.youtube.com/watch?v=JTmQHsfZ_1k
https://www.youtube.com/watch?v=pNSfGn9xqBM
https://www.youtube.com/watch?v=pNSfGn9xqBM
https://www.youtube.com/watch?v=XO3wMIZ-xQk
https://www.youtube.com/watch?v=XO3wMIZ-xQk
https://www.youtube.com/watch?v=Fnvy2lpq2g8
https://www.youtube.com/watch?v=k69t6z8GI-k
https://www.youtube.com/watch?v=k69t6z8GI-k
https://www.youtube.com/watch?v=Z7GWEvEK7vc
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3º Vídeo - Aspectos Gerais do Decreto nº 58.052/2012, que regulamenta a Lei nº 
12.527/2011 

2159 

5º Vídeo - O SPdoc como Ferramenta da Gestão 
1875 

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

1461 

Sistema Integrado da Gestão Administrativa Documental – SIGA-Doc 1160 

2º Vídeo - Acesso à informação -- LAI: Lei Federal nº12.527/2011 1129 

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

829 

Ciclo de debates sobre Gestão Documental - Bloco 01 796 

9º Vídeo - Transparência Ativa 769 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Abertura 704 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Abertura 704 

1º Vídeo - Abertura do Seminário Gestão Documental e Acesso à Informação 700 

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

686 

8º Vídeo - Apresentação do Sistema SIC  513 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Bloco 3 436 

Gestão Documental e Direito de Acesso - Bloco 3 382 

GT Digital: Relato de Experiência do Arquivo do Estado com o SIGA-Doc no APESP  344 

Ciclo de debates sobre Gestão Documental - Bloco 02 303 

Ciclo de debates sobre gestão documental - Bloco 04 250 

Ciclo de Debates sobre gestão documental - Bloco 03 213 

Ciclo de debates sobre gestão documental - Bloco 05 168 

Gestão Documental e Direito de Acesso - Bloco 1 141 

Gestão documental e preservação da memória - Bloco 2 106 

Gestão documental e preservação da memória - Bloco 4 100 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Bloco 5 96 

Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos - Bloco 4 72 

Gestão documental e preservação da memória - Bloco 3 62 

Gestão documental e preservação da memória - Bloco 5 61 

 

 

4. Relação das 58 páginas de entrada do DGSAESP mais acessadas no site do Arquivo 

Público do Estado em 2021 

N. Filtro site/gestao: 58 paginas diferentes Acesso 

1 /site/gestao/sistema/plano  9825 

2 /site/gestao/municipios/getCidades  7809 

3 /site/gestao/sistema/spdoc 5629 

4 /site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/getCidade... 2547 

5 /site/gestao/orgaos/comissoes  1947 

6 /site/gestao  1792 

https://www.youtube.com/watch?v=RMqrOj1Z7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=RMqrOj1Z7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=MyDv3DIEH0s
https://www.youtube.com/watch?v=VqEw9k97JZ4
https://www.youtube.com/watch?v=VqEw9k97JZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Gaxxf1ziwc4
https://www.youtube.com/watch?v=5Wr5e5fqOyY
https://www.youtube.com/watch?v=hCOLlKkh3qs
https://www.youtube.com/watch?v=hCOLlKkh3qs
https://www.youtube.com/watch?v=7J54ThUqVng
https://www.youtube.com/watch?v=6BaA-FDBqns
https://www.youtube.com/watch?v=jpBX-ght-0Y
https://www.youtube.com/watch?v=jpBX-ght-0Y
https://www.youtube.com/watch?v=g9wJDM89FCA
https://www.youtube.com/watch?v=-5qO1Pm0N78
https://www.youtube.com/watch?v=-5qO1Pm0N78
https://www.youtube.com/watch?v=kQQFQKr__mw
https://www.youtube.com/watch?v=LnCpOAQ-Ta4
https://www.youtube.com/watch?v=af6MRVbw2ws
https://www.youtube.com/watch?v=Q2aR6bqI_YI
https://www.youtube.com/watch?v=AmWqMoXzANo
https://www.youtube.com/watch?v=ButvBkKro_w
https://www.youtube.com/watch?v=RcvrI8GosKQ
https://www.youtube.com/watch?v=omJ25tVNLr8
https://www.youtube.com/watch?v=UOM4rkhlb0Q
https://www.youtube.com/watch?v=m0zRXo5gh3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Mgi6zYs5ySA
https://www.youtube.com/watch?v=0JN8bM_NXdQ
https://www.youtube.com/watch?v=qb5oMVbnby4
https://www.youtube.com/watch?v=T-EIMj8Juro
https://www.youtube.com/watch?v=-CR3NirB4p8
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/plano
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/getCidades
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/spdoc
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/getCidades
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/comissoes
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao
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7 /site/gestao/municipios/mapa_paulista 1729 

8 /site/gestao/orgaos/eliminacao 1546 

9 /site/gestao/municipios  1533 

10 /site/gestao/sistema/documentos  1414 

11 /site/gestao/municipios/selecionaCidadeCombo  1246 

12 /site/gestao/sistema 955 

13 /site/gestao/perguntas  852 

14 /site/gestao/orgaos/recolhimento 848 

15 /site/gestao/orgaos  841 

16 /site/gestao/sistema/normas 826 

17 /site/gestao/municipios/arquivo  673 

18 /site/gestao/orgaos/consulta  
640 

19 /site/gestao/cronologia  632 

20 /site/gestao/orgaos/capacitacao  514 

21 /site/gestao/relatorios  459 

22 /site/gestao/municipios/prefeituracamara  435 

23 /site/gestao/orgaos/avaliacao  429 

24 /site/gestao/protecao  419 

25 /site/gestao/orgaos/protocolo  320 

26 /site/gestao/pesquisa_paulista  229 

27 /site/gestao/municipios/lai 200 

28 /site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/5346 136 

29 /site/gestao/municipios/encontro  129 

30 /site/gestao/sistema/monitoria 126 

31 /site/gestao/cronologia/anos80 122 

32 /site/gestao/municipios/encontro/ 122 

33 /site/gestao/pesquisa_paulista/camara 109 

34 /site/gestao/municipios/exportGesDocCSV  
102 

35 /site/gestao/cronologia/anos2000 85 

36 /site/gestao/municipios/exportArqPublCSV 85 

37 /site/gestao/cronologia/anos2010 75 

38 /site/gestao/curso_gdai 75 

39 /site/gestao/municipios/camara 74 

40 /site/gestao/cronologia/anos90 60 

41 /site/gestao/encontro_cada 36 

42 /site/gestao/cronologia/cronologia 34 

43 /site/gestao/sistema/SPdoc 29 

44 /site/gestao/municipios/  24 

45 /site/gestao/sistema/ 13 

46 /site/gestao/  12 

47 /site/gestao/saesp_comissoes.php  6 

48 /site/gestao/municipios/exportarqpublcsv  5 

49 /site/gestao/imprensa/contato.php 5 

50 /site/gestao/munic%C3%ADpios  4 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/eliminacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/documentos
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/selecionaCidadeCombo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/perguntas
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/recolhimento
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/municipios/arquivo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/consulta
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/capacitacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/relatorios
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/prefeituracamara
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/avaliacao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/protecao
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/orgaos/protocolo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/pesquisa_paulista
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/lai
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/5346
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/encontro
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/monitoria
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos80
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/encontro/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/pesquisa_paulista/camara
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/exportGesDocCSV
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos2000
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/exportArqPublCSV
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos2010
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/curso_gdai
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/camara
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos90
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/encontro_cada
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/cronologia
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/SPdoc
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistema/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/saesp_comissoes.php
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/exportarqpublcsv
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/imprensa/contato.php
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/munic%C3%ADpios
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51 /site/gestao/municipio  3 

52 /site/gestao/municipios/municipio_destaque 2 

53 /site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/4904 2 

54 /site/gestao/sistem  2 

55 /site/gestao/saesp_pcttd.php 1 

56 /site/gestao/formulario  1 

57 http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos90 1 

58 /site/gestao/s_saesp.php 1 

 

 

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

ov.br 

 

Coordenação da implementação da Política Estadual de Acesso à 

Informação 

 

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. 

 

Central de Atendimento ao Cidadão – CAC 

 

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 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipio
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/municipio_destaque
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista_mais_informacoes/4904
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/sistem
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/saesp_pcttd.php
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/formulario
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/cronologia/anos90
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/s_saesp.php
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Administração Pública Estadual, além de elaborar dados estatísticos sobre as demandas 

de consulta e os perf is 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 desclassif icadas nos últimos 12 (doze) meses; sobre aqueles classif icados 

em cada grau de sigilo, com identif icação 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 Unif icado de 

Gestão Arquivística de Documentos – SPdoc, bem como ao Sistema Integrado de 

Informações ao Cidadão, conhecido como SIC.SP. 

  

Competências e Atribuições  

 

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 classif icados como sigilosos, e orientar e supervisionar os serviços prestados pelos 

SIC no atendimento ao cidadão para dar efetividade ao acesso à informação. 

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  

As ações elencadas adiante retratam o trabalho regular da Central de 

Atendimento ao Cidadão – CAC, e que foram centrados na: a) 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 e seminários e encontros anuais sobre gestão documental e acesso à informação; b) 
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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; c) Elaboração e manutenção 

de roteiros e guias sobre a Acesso Informação, englobando questões de ordem legal 

e de procedimentos de acesso; d) Gestão do Sistema SIC.SP e esclarecimento de 

dúvidas sobre sua operação; e) Monitoramento dos protocolos de pedidos 

registrados no Sistema SIC.SP, com atenção para o atendimento da demanda e o 

cumprimento de prazos; e f) Consolidação dos dados e relatórios estatísticos dos 

pedidos dos cidadãos e das informações classif icadas pelos órgãos e entidades estaduais. 

 

Atividades desenvolvidas em 2021  

 

Atuando em grande parte do ano no contexto dos efeitos da pandemia e das 

limitações do trabalho presencial, a CAC investiu no desenvolvimento de capacitação à 

distância e no desenvolvimento de ferramentas de transparência ativa. Do conjunto de 

ações, vale destacar a manutenção, lançamento e produção dos cursos de ensino à 

distância “Gestão Documental e Acesso à Informação”, “A Lei de Acesso à Informação e 

os Serviços de Informações ao Cidadão (SIC)”, e “Acesso à informação pública – 

restrições e limites”. Coube ainda à CAC participar do processo de lançamento da ação 

“Observatório de Acesso à Informação”, importante ferramenta de transparência ativa 

dos pedidos formulados para os SIC. Em resumo destacam-se as ações adiante: 

1. Transparência ativa: a CAC coproduziu, com outros setores do APESP, o 

“Observatório de Acesso à Informação”, importante ferramenta de transparência 

ativa dos pedidos formulados para os SIC e que teve por fundamento a base de dados do 

sistema SIC.SP, publicado pela CAC em junho de 2020, e permanentemente atualizado. 

O “Observatório de Acesso à Informação” apresenta dados sobre quantidade de pedidos e 

recursos recebidos, natureza e situação dos pedidos, 

prazo médio de resposta, entre muitas outras 

informações de interesse público (disponível em 

https://bit.ly/3DYteqH, acessado em 26/11/2021). 

2. Programa de capacitação EAD: a) manutenção do curso “Gestão 

Documental e Acesso à Informação”, orientado para a gestão prof issional de 

documentos e arquivos, sua importância da gestão documental no âmbito da 

Administração Pública e aprimorar o trabalho de prof issionais que intervêm, diariamente, 

na produção, uso, tramitação, arquivamento, avaliação, 

destinação e acesso aos documentos públicos. Em 2021 este 

https://bit.ly/3DYteqH
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curso recebeu 3.660 inscrições que somaram uma carga horária efetiva de 8.968 horas 

de treinamento; b) da entrega do   denominado “A Lei de Acesso à Informação e os 

Serviços de Informações ao Cidadão (SIC)”, voltado para operadores dos SIC por 

com o objetivo capacitar todos os interessados sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI) 

e a atuação dos Serviços de Informações ao Cidadão (SIC), de modo geral, e o 

cumprimento da LAI no âmbito do Poder Executivo paulista, de modo específ ico; lançado 

em novembro de 2021, o curso recebeu 406 inscrições e 1.430 horas de treinamento e c) 

desenvolvimento em 2021 e com previsão de lançamento em Março de 2022, o curso 

“Acesso à informação pública – restrições e limites”, visa orientar os SIC, as CADA 

e os classif icadores de sigilo na análise de situações em que o pedido de acesso à 

informação pública deve ser negado ou não pode ser atendido, abordando com conceitos 

e caso práticos os limites da restrição de acesso. 

3. Promoção do “V Seminário Gestão Documental e Acesso à Informação - 

9 anos da Lei de Acesso à Informação” realizado no dia 17 de maio de 2021, em 

conjunto com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio da Escola de 

Contas, que foi transmitido simultâneamente pelos canais youtube do Arquivo Público do 

Estado e Escola de Contas; que contou também 

com a participação da organização Open 

Knowledge Brasil; o evento promoveu a difusão de 

conhecimento, por meio das palestras 

“Transparência ativa: direito do cidadão, dever do 

Estado”, “Transparência de dados da pandemia” e 

“Transparência ou proteção de dados?”. Com duração de 2 horas, o sem inário alcançou 

4.174 visualizações nos canais citados. 

4. Promoção do “III Encontro Estadual dos Serviços de Informação ao 

Cidadão” realizado nos dias 24 e 25 de novembro de 2021, transmitido pelo canal 

youtube do Arquivo Público do Estado; o evento promoveu a difusão de conhecimento e 

contou com a participação de Érica de Castro Loureiro, Coordenadora da Comissão 

Permanente de Acesso a Informações Fundação Oswaldo Cruz (CPAI/Fiocruz) e Levi de 

Mello, Procurador do Estado na Secretaria de Segurança Pública que trataram do tema 

"Classificação de sigilo: a prática da estipulação de sigilo nos termos da Lei de 

Acesso à Informação" e de Lenora Beaurepaire da Silva Schwaitzer, Professora da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) que abordou o tema “A LGPD, os 

Arquivos Públicos e a Gestão Documental”. Em conjunto com as palestras foram 

realizadas duas of icinas para os temas 

abordados no evento. Com duração somada 

de 6 horas, o seminário alcançou 854 
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visualizações no canal citado. Todos os participantes tiveram acesso à certif icação e 

computou-se um total de 2.562 horas de treinamento. 

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

órgãos aderentes ao sistema, 24.298 solicitações. Deste total,  a CAC respondeu 

diretamente para o cidadão 974 solicitações e redirecionou 2.965 para outros órgãos. 

Foram realizados 820 atendimentos aos órgãos por telefone e e-mail. 

 6. Atualização do Sistema SIC.SP: o sistema foi aprimorado com a 

inserção de rotina de identif icação do cidadão por 

meio de login e senha, que ampliou a segurança 

do acesso e permitiu a consulta consolidada de 

todos os pedidos realizados ao SIC pela cidadão. 

7.  Análise de dados do Sistema SIC.SP: foram analisados por volta de 

33.500 registros do sistema (12% do total de registros da base) visando identif icar a 

natureza dos pedidos e sua conformidade com a LAI. 

 

Dados estatísticos de desempenho  

 

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

redireciona aqueles que são destinadas a outros órgãos do Estado. O trabalho da CAC 

totalizou (até 30.11.2021): 

 
Pedidos de Informação Processados pela CAC 

 
Total 

Destinados à CAC 3.842 

Destinados ao Arquivo do Estado 37 

Pedidos Redirecionamentos pelo SIC-CAC para outros SIC 2.889 

Pedidos Redirecionamentos para o SIC-CAC por outros SIC 60 

 

2. O Sistema SIC.SP recebeu no transcorrer de 2021 (até 30.11.2021) a 

quantidade total de 23.175 pedidos, sendo que 21.496 foram encerrados - o que resulta 

efetividade da ordem de 92,8 % de atendimento: 

2.1 Pedidos recebidos no sistema SIC.SP entre 01.01.2019 e 31.10.2021, 

contabilizados trimestralmente: 
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2.2 Natureza dos pedidos recebidos no sistema SIC.SP entre 01.01.2021 e 

31.10.2021: 

 

2.3 Status dos pedidos recebidos no sistema SIC.SP entre 01.01.2021 e 

31.10.2021: 
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2.4 Situação dos pedidos recebidos no sistema SIC.SP entre 01.01.2021 e 

31.10.2021: 

 

2.5 Prazo de resposta (mediana) dos pedidos e dos recursos recebidos no 

sistema SIC.SP entre 01.01.2021 e 30.10.2021: 
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A harmonização dos decretos regulamentadores da LAI 

 

Tema central do II Encontro Estadual dos Serviços de Informação ao Cidadão, 

quando apresentamos 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), a CAC 

também se dedicou neste ano, em conjunto com outros setores do APESP, ao 

desenvolvimento de um instrumento jurídico harmonizador das normativas 

regulamentadoras da LAI no Estado de São Paulo. Este trabalho culminou com o envio 

desses estudos para a Procuradoria Geral do Estado, de sorte que possamos ter, 

brevemente, um porto seguro para reconfigurar os procedimentos de tratamento de 

documentos sigilosos, em particular no que concerne à sua tramitação no ambiente do 

portal SP Sem Papel e, em especial, para retomar, no âmbito das CADA, o trabalho de 

produção de tabelas indicativas de documentos, dados e informações sigilosas e 

pessoais. 

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 e também pelo fomento ao desenvolvimento de 

transparência ativa pelos órgãos e entes estaduais, da administração direta e indireta, 

por meio de instrumentos e ferramentas adequados. 

Assim a Central de Atendimento ao Cidadão - CAC f irma-se no propósito de 

promover ações integradas entre os diversos órgãos responsáveis pela política de 

transparência e acesso à informação e intensif icar as ações de capacitação, visando 

garantir amplo acesso à informação pública e a proteção de dados 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 aos órgãos e entidades do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP 

e pelo acompanhamento, monitoria e f iscalização desses órgãos no que diz respeito à 

implementação da política de arquivos e gestão documental. 

Essa atuação vem contribuindo com uma Administração Pública mais moderna, 

transparente e ef iciente, aproximando Estado e sociedade, além de fornecer as 

ferramentas legais e técnicas para a proteção do patrimônio documental e a garantia do 
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direito de acesso à informação. 

Na sequência, apresentamos as atividades desenvolvidas pelo Centro de Gestão 

Documental. 

 

 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 f izerem 

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 2021: 

 

Elaboração de atos normativos: 

 

1. Elaboração da minuta de Decreto nº 66.401, de 28 de dezembro de 2021, que 

altera o Decreto n. 48.897/2004, para incluir artigo sobre massa documental 

acumulada e parágrafo ao artigo 30, com o intuito de incluir alienação, de forma 

gratuita ou onerosa, para permitir a destinação ao Fundo Especial de Despesa da 

Unidade do Arquivo Público do Estado – FEARQ de receitas decorrentes da 

alienação de aparas de papel e outros materiais resultantes da eliminação de 

documentos;  

2. Minuta de Decreto para a preservação de documentos sobre COVID; 

3. Minuta de Decreto que altera o Decreto da tabela meio;  

4. Minuta de Decreto que altera Decreto n. 64.790/2020, visando integração do 

APESP ao Comitê de Governança de dados e informações da administração 

estadual;  

5. Minuta Termo de Cooperação Técnica 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;  

6. Minuta Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Educação do Município 

de SP;  
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7. Minuta de Portaria conjunta APESP/CODEC visando orientar o cumprimento das 

responsabilidades dos liquidantes em relação ao tratamento e guarda de acervos 

arquivísticos;  

8. Auxílio na elaboração de Minuta de Portaria UAPESP/SAESP – 6, de 25-08/2021, 

que define procedimentos para orientar o mapeamento de documentos compostos 

e a modelagem de documentos digitais no ambiente digital de gestão documental 

"Documentos Digitais" do SP Sem Papel; 

9. Auxílio à CAC no GT para revisão de Decreto da LGPD e de Decretos que alteram o 

Decreto n. 58.052/2012;  

10.  Auxílio ao GT de MDA: 

a. Elaboração do Termo de referência para terceirização de guarda 

documentos das entidades extintas;  

b. Elaboração de Folha de Informação para instrução do Processo SEGOV-

PRC-2021/01811; 

c. Auxílio na revisão do GUIA de avaliação da Massa Documental Acumulada 

elaborado pelo CAA;  

11.  Auxílio nas atividades do GT ArquivoDigital.SP (Portaria UAPESP - 2, de 11-06-

2021): 

a. Revisão da minuta de Portaria UAPESP/SAESP – 5, de 05-08-2021, que 

orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual sobre a 

digitalização de documentos públicos, a gestão e a preservação de seus 

representantes digitais para que produzam os mesmos efeitos legais de 

documentos originais; 

b. Elaboração de minuta de Portaria APESP/SAESP sobre terceirização da 

digitalização; 

12.  Auxílio na elaboração de POP sobre ISBN em conjunto com as áreas envolvidas;  

13.  Coordenação da revisão de todos os POP RH em conjunto com o setor; 

14.  Coordenação da elaboração dos POP da Comunicação em conjunto com o setor; 

Elaboração de Artigos e Matérias: 

15.  Artigo sobre o APESP na revisão da Lei de Arquivos (I CNARQ) para a Revista do 

Apesp; 

16.  Artigo para Simpósio Internacional de Arquivos; 

Elaboração de Publicações: 
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17.  Gerenciamento da 3ª edição do Livro de políticas Públicas;  

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

Participação em eventos: 

19.  Curso de graduação em Arquivologia (desde 2020);  

20.  Live Acesso à Informação para todos os públicos (10/03); 

21.  Participação da Semana Nacional de Arquivos, realizado pelo Apesp (7 a 11/06); 

22.  Audiência Pública Virtual da Câmara dos Deputados: Aperfeiçoamento da Lei de 

Arquivos (Lei Federal nº 8.159/1991) (27/08); 

23.  Live Campanha Avaliação da Massa documental acumulada – MDA (20/10); 

24.  V Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário (20/10); 

25.  Live Mapeamento de documentos compostos e Modelagem de documentos digitais 

no SP Sem Papel (4/11); 

26.  24º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação (10 e 

11/11); 

27.  Live Gestão Documental e Eliminação de Documentos de Arquivo (17/11); 

Atividades contínuas: 

28.  Acompanhamento de processos; 

29.  Acompanhamento de notícias de interesse do DGSAESP; 

30.  Acompanhamento do DOE. 

 

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 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 classif icação e tabelas de temporalidade de documentos; orienta quanto aos 

procedimentos de identif icação e elaboração da tabela de documentos, dados e 

informações sigilosas e pessoais, de eliminação, transferência e recolhimento de 

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

documentos (Decretos 54.276/2009 e 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 
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instituídos nos órgãos integrantes do SAESP para atuarem na implementação da política 

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

48.897/2004 e 58.052/2012). Tais grupos são os interlocutores entre o Arquivo Público e 

seus órgãos, tornando-se multiplicadores do conhecimento técnico arquivístico. 

Ainda, compete informar que às CADAs podem constituir subcomissões e grupos de 

trabalho a f im cumprir perfeitamente suas atribuições.  

Apresentamos a evolução quantitativa de 2020 a 2021 referente 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.  
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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: 

 

 

 

6. Quantitativo de servidores/publico externo treinados: 
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7.  Tabelas de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim Oficializadas:  

 

  

 

8. Tabelas de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim Atualizadas: 

 

        

 

 

Atividades desenvolvidas pelo NATOS em 2021: 

 

1. Acompanhamento das 91 (noventa e uma) CADA e das 506 (quinhentos e 

seis) 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 157 (cento e cinquenta e sete) normas 

de instituição ou reestruturação das equipes nos diversos órgãos e 

entidades da administração;  
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2. Orientação de elaboração e atualização de TTD-Fim.  

 

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

7 (sete) TTD-Fim, sendo os órgãos e entidades: 

− Caixa Beneficiente da Polícia Militar - CBPM 

− Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 

São Paulo - CDHU 

− Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE  

− Fundação “Porf. Dr. Manoel Pimentel” de Amparo ao Preso -FUNAP 

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

− Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP 

− Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT 

 

2.3 Foram atualizadas e oficializadas 3 (três) TTD-Fim, sendo os órgãos e 

entidades: 

• Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS 

• Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

• Secretaria da Justiça e Cidadania 

 

 

 2.2. Analise da publicação de 621 Editais de Ciência de Eliminação de 

Documentos publicados no Diário Oficial do Estado, gerando a eliminação de 401.498 

caixas de arquivo, que equivalem a 56.209,73 metros lineares de documentos.  

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

integrantes do SAESP (55 por telefone, 555 por e-mail, 16 por Pareceres 

técnicos) e 5 externos: 

4.1 Parecer Técnico CGD/DGSAESP nº: 

1. 01/2021 – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – HCFMRP Ribeirão – autorização de eliminação de documentos, 

20/01/2021; 

2. 02/2021 – Secretaria da Fazenda e Planejamento – contratação de 

serviços arquivísticos, 29/01/2021;  

3. 08/2021 – Fundação “Porf. Dr. Manoel Pimentel” de Amparo ao Preso – 

FUNAP – elaboração de plano de classif icação e tabela de temporalidade 

de documentos das atividades-f im, 02/03/2021; 

4. 09/2021 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo – CDHU, elaboração de plano de classif icação e 
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tabela de temporalidade de documentos das atividades-f im, 

09/03/2021; 

5. 10/2021 – Fundação Centro de Atendimento SocioEducativo ao 

Adolescente – FUNDAÇÃO CASA – projeto de digitalização de 

documentos: contratação de serviços arquivísticos, 06/04/2021; 

6. 12/2021 – Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP – elaboração de 

plano de classif icação e tabela de temporalidade de documentos das 

atividades-f im, 27/05/2021; 

7. 13/2021 – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE, 

elaboração de plano de classif icação e tabela de temporalidade de 

documentos das atividades-f im, 14/06/2021; 

8. 15/2021 – Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Autorização 

para eliminação de documentos, 06/07/2021; 

9. 16/2021 – Desenvolvimento Rodoviário S.A. DERSA – Quadro de 

avaliação de documentos das atividades-f im, 19/08/2020; 

10.  17/2021 – Secretaria de Justiça e Cidadania - atualização de plano de 

classif icação e tabela de temporalidade de documentos das atividades-

f im, 24/08/2021; 

11.  18/2021 – Secretaria de Turismo – autorização de eliminação de 

documentos, 30/08/2021; 

12.  19/2021 – Fundação para o Remédio Popular - FURP – elaboração de 

plano de classif icação e tabela de temporalidade de documentos das 

atividades-f im, 09/09/2021; 

13.  20/2021 – Secretaria da Fazenda e Planejamento – autorização de 

eliminação de documentos, 20/09/2021; 

14.  23/2021 – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE - 

elaboração de plano de classif icação e tabela de temporalidade de 

documentos das atividades-f im, 19/10/2021; 

15.  26/2021 – São Paulo Previdência -SPPREV- atualização de plano de 

classif icação e tabela de temporalidade de documentos das atividades-

f im, 19/12/2021; 

16.  27/2021 – Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo 

– IMESC – contratação de serviços de digitalização de documentos, 

17/12/2021. 

 

4. 94 reuniões ao total no decorrer de 2021, sendo órgãos e entidades: 

• Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes 

do Estado de São Paulo – ARTESP - 3 reuniões; 
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• Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes 

do Estado de São Paulo – ARSESP - 5 reuniões; 

• Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 

SABESP - 6 reuniões; 

• Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE, 6 reuniões; 

• Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, 1 reunião; 

• Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP, 1 

reunião; 

• Fundação Centro de Atendimento SocioEducativo ao Adolescente - 

FUNDAÇÃO CASA, 5 reuniões; 

• 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 Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, 11 reuniões; 

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

FURP, 9 reuniões; 

• Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, 07 

reuniões; 

• Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, 4 

reuniões; 

• Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – 

HCFAMEMA, 7 reuniões; 

• Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – 

HCBOTUCATU, 4 reuniões; 

• Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

USP – HCRP, 1 reuniões; 

• Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo – 

HCFMUSP, 1 reunião; 

• Imprensa Oficial do Estado S.A – IMESP, 2 reuniões; 

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

IPT, 1 reuniões; 

• Procuradoria Geral do Estado - PGE, 1 reunião; 

• Secretaria da Fazenda e Planejamento, 2 reuniões; 

• Secretaria da Justiça e Cidadania, 3 reuniões; 

• Secretaria da Saúde, 4 reuniões; 

• Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 1 reunião; 

• Secretaria de Turismo, 1 reunião; 
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• Secretaria de Transporte Metropolitanos, 1 reunião; 

• Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN, 1 reunião; 

• Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, 1 

reunião; 

• Órgão/Entidade Externo, 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 e recolhimento de documentos e implementação do 

Programa SP Sem Papel.  

 

5. Realização de 11 palestras/treinamentos e eventos para 2.591 (dois mil 

quinhentos e noventa e um) servidores e público externo dos seguintes 

órgãos e entidades: 

 

• Órgão/Entidade Externo – Universidade Federal do Amazonas, em 28/04/2021, 

com o tema “Elaboração de TTD-FIM - 30 participantes”; 

• Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM, em 02/06/2021, com o tema 

“Web Dúvidas - Apresentação das Novas Funcionalidades do Sistema TTD-FIM - 

79 participantes”; 

• Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM, em 08/06/2021, com o tema 

“Web Dúvidas - Apresentação das Novas Funcionalidades do Sistema TTD-FIM - 

36 participantes”; 

• Órgão/Entidade Externo – Arquivo Público do Estado de Sergipe, em 09/06/2021, 

com o tema “Sistema de Arquivo e Gestão Documental - 189 participantes”; 

• Centro Estadual de Educação Tecnológica 'Paula Souza' - CEETEPS, em 

14/10/2021 com o tema “Classif icação de Documentos” – 600 participantes; 

• Órgão/Entidade Externo – Universidade Federal do Amazonas, em 20/10/2021, 

com o tema “Dia do Arquivista - 34 participantes”; 

• Órgão/Entidade Externo – Universidade Federal de Sergipe, em 29/10/2021, com 

o tema “Atendimentos aos usuários do SAESP - 30 participantes”; 

• Secretaria da Fazenda e Planejamento, em 11/11/2021 com o tema “Classif icação 

de documentos – Função de Recursos Humanos – 100 participante”; 

• Órgão/Entidade Externo – Municípios Paulistas, em 11/11/2021, com o tema 

“Oficina: como aplicar o modelo de Planos de Classif icação e Tabela de 

Temporalidade de Documentos nas prefeituras (atividades meio e f im) - 24° 
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Encontro Paulista Sobre Gestão Documental e Acesso à Informação - 573 

participantes”; 

• Secretaria da Educação - Escola Estadual Godofredo Furtado, em 16/11/2021 com 

o tema “Memória como ferramenta antirracista – 160 participantes”;   

• Órgão/Entidade Esterno, em 17/11/2021 com o tema “Evento APESP: Gestão 

Documental e Eliminação de Documentos -760 participante”; 

 

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 f inalidade de f iscalizar o 

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

Gestão Documental do Estado de São Paulo. Para tanto, realiza f iscalização 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 2021: 

 

1. Gerenciamento para formalização de recolhimento de documentos ao 

Arquivo Público do Estado (746,64 metros lineares recolhidos): 

• Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS: 

o Termo e Relação 01/2021, 630 caixas, 88,2 metros lineares. 

o Termo e Relação 02/2021, 526 caixas, 73,64 metros lineares. 

o Termo e Relação 03/2021, 374 caixas, 52,36 metros lineares. 

o Termo e Relação 04/2021, 968 caixas, 135,52 metros lineares. 

• Secretaria da Educação - Conselho Estadual de Educação: 

o Termo e Relação 01/2021, 15 caixas, 2,1 metros lineares (retif icação 

do termo 01/2020). 

• Departamento de Estradas de Rodagem - DER: 

o Termo e Relação 01/2021, 994 caixas, 139,16 metros lineares. 

• Desenvolvimento Rodoviário S/A - Dersa: 

o Termo e Relação 01/2021, 1500 tubos, 225 metros lineares. 

• Procuradoria Geral do Estado - PGE: 

o Termo e Relação 01/2021, 219 caixas, 30,66 metros lineares. 

 

2. Gerenciamento para formalização de transferência de documentos ao 

Arquivo Público do Estado (301,82 metros lineares transferidos): 

• Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS: 
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o Termo e Relação 01/2021, 368 caixas, 51,5 metros lineares. 

o Termo e Relação 02/2021, 161 caixas, 22,54 metros lineares. 

o Termo e Relação 03/2021, 1627 caixas, 227,78 metros lineares. 

 

3. Orientações diversas do Núcleo de Monitoria e Fiscalização (14 orientações 

com 5 pareceres técnicos): 

• Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS: 

o Recolhimento de acervo textual (Parecer Técnico 01/2021, Processo 

SEGOV-PRC-2021/00031). 

• Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME:  

o Gestão documental documentos DPME em Franco da Rocha (Parecer 

Técnico 14/2021). 

• Secretaria da Cultura e Economia Criativa: 

o Recolhimento de documentos da UPPH/CONDEPHAAT (Parecer Técnico 

21/2021, SEGOV-PRC-2021/02675). 

• Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP: 

o Recolhimento/doação do acervo da IMESP (Parecer Técnico 24/2021, 

Processo SEGOV-EXP-2021/10466). 

• Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN: 

o Capacidade de guarda do arquivo do DETRAN por conta da desocupação 

do prédio da Armênia (Parecer Técnico 25/2021). 

• Secretaria da Cultura e Economia Criativa: 

o Recolhimento de documentos diversos da área-meio e área-f im. (E-mail 

e visita). 

• Secretaria da Segurança Pública: 

o Recolhimento de acervo da Delegacia de Defesa da Mulher de São José 

dos Campos (E-mail, SEGOV-EXP-2021/10897). 

• Secretaria da Segurança Pública: 

o Recolhimento de acervo da Guarda Noturna (E-mail, SEGOV-EXP-

2021/05950). 

• Secretaria de Desenvolvimento Econômico: 

o Recolhimento de acervo da sede (E-mail). 

• Secretaria da Saúde: 

o Recolhimento de acervo do Instituto Pasteur (E-mail). 

• Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP 

o Destinação do acervo do órgão em liquidação (Reunião). 

• Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP 

o Destinação do acervo do órgão em liquidação (Reunião). 

• Secretaria da Educação: 

o Restauro de livros danif icados do Centro de Referência em Educação 

Mario Covas (E-mail). 

• Memorial da América Latina: 

o Restauro de livros danif icados (E-mail). 
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4. Fiscalização de unidades de arquivo e monitoramento da gestão 

documental para ocorrências de sinistros em órgãos da administração 

estadual (5 orientações): 

• Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP: 

o Orientação técnica de sinistro referente alagamento no prédio da sede. 

• Universidade de São Paulo - USP: 

o Orientação técnica de sinistro referente alagamento no arquivo geral da 

USP. 

• Secretaria da Administração Penitenciária: 

o Monitoramento de unidades da SAP referente ao incêndio no Parque 

Juquery. 

• Secretaria da Saúde: 

o Monitoramento de unidades da SES referente ao incêndio no Parque 

Juquery. 

• Secretaria da Segurança Pública: 

o Orientação técnica de sinistro na Delegacia de Bauru. 

 

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 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 2021. 

Em números gerais, foram realizados 334 atendimentos. Foram atendidas 79 

prefeituras e 38 câmaras municipais. 

Tipos de atendimento: 01 visitas técnicas; 05 pareceres técnicos; 79 reuniões; 42 

via curso/of icina; 160 atendimentos via mensagens eletrônicas; 33 atendimentos via 

telefone; 11 of ícios; 01 não informado; e 2 outros tipos de atendimentos.  

Além dos atendimentos realizados a prefeituras e câmaras municipais paulistas, 

contabiliza-se 37 “outros atendimentos” realizados a entes de outros estados e/ou a 

entidades não governamentais e pessoas f ísicas. 

Portanto, em 2021 o Centro de Assistência aos Municípios totalizou 371 

atendimentos (contabilizados por instituições e não por pessoas atendidas). 
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Atendimentos CAM – 2021 (tipos). 
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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 f irmadas 

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 f irmada 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 2019, foram 

elaborados 5 (seis) pareceres técnicos: 

 

Município Poder municipal Tipo de ação / número 

Ribeirão Corrente Executivo ACP – Processo Digital: 1033432-60.2018.8.26 

Cristais Paulista Executivo ACP – Processo Digital:1033429-08.2018.8.26 

Tapiratiba Executivo IC - Referência: 14.0222.0000181/2013 

Tapiratiba Legislativo IC - Referência: 14.0222.0000181/2013 

Franca Executivo ACP – Processo Digital:1001431-85.2019.8.26.0196 
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3. Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Estado.  

Parceria f irmada 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. 

Em 2019 elaboramos e concluímos o guia de transparência municipal. 

Já em 2021, foram realizadas as seguintes ações: 

 

3.1. Realização do 23º e 24º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e 

Acesso à Informação.  

O 23º Encontro Paulista ocorreu em parceria com Tribunal de Contas do Estado 

nos dias 08 e 09 de junho de 2021 durante a 5ª Semana Nacional de Arquivos de forma 

virtual (ao vivo e remota) transmitido pela plataforma do Youtube através do canal do 

Arquivo Público do Estado.   

O evento totalizou a presença de 393 participantes inscritos que 

responderam ao questionário e reuniu representantes de prefeituras e câmaras 

municipais, além de outras instituições públicas, de 56 diferentes municípios. 

Considerando as visualizações obtidas nos dois dias de “lives” registramos a 

presença de 3.744 participantes.   

O 24º Encontro Paulista ocorreu nos dias 10 e 11 de novembro de 2021 de forma 

virtual (ao vivo e remota) transmitido pela plataforma do Youtube através do canal do 

Arquivo Público do Estado.    

O evento totalizou a presença de 230 participantes inscritos (dos quais 173 

responderam ao questionário) e reuniu representantes de prefeituras e câmaras 

municipais, além de servidores de outras esferas públicas (estaduais e federais), 

estudantes e trabalhadores do setor privado, de 42 diferentes municípios; 

No primeiro dia (10/11/2021) dos 92 inscritos que responderam o 

questionário, sendo que 41 identificaram-se como sendo servidores de 

prefeituras municipais (44,56%), 14 de câmaras municipais (15,22%); além de 

37 outros como servidores de outras esferas públicas (estaduais e federais), estudantes 

e trabalhadores do setor privado (40,22%). 

Já no segundo dia (11/11/2021) dos 81 inscritos que responderam o 

questionário, sendo que 37 identificaram-se como sendo servidores de 

prefeituras municipais (45,68%) e 11 de câmaras municipais (13,58%). 

Considerando as visualizações obtidas nos dois dias de “lives” registramos a 

presença de 3.974 participantes.   
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3.3. Reencaminhamento de proposta para inserção dos temas Gestão 

Documental e Acesso à Informação no Índice de Efetividade da Gestão 

Municipal. 

Foi def inido 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 e reencaminhada em 

06 de julho de 2021 para reanálise dos técnicos do Tribunal visando 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 f iscalização”, 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 
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Classif icação e Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder Legislativo Municipal”, 

lançado em março de 2019. 

Esse trabalho foi construído a partir da revisão, ampliação e atualização da Tabela 

de Temporalidade de Documentos do Livro “Planos de Classif icação e Tabelas de 

Temporalidade Documentos para as Administrações Públicas Municipais”, de autoria de 

Daise Apparecida Oliveira e posteriormente validado e homologado pelos representantes 

dos Poderes Executivos Municipais com disponibilização da Consulta Pública nº 1/2021 e 

pelas prefeituras que compõe o Projeto Observatório Municipal de Arquivos. 

O lançamento e disponibilização para os órgãos municipais ocorreu durante 24º 

Encontro Paulista, o Modelo disponibiliza as Prefeituras Municipais a classif icação e 

avaliação de 1274 Séries Documentais organizado em 117 Atividades, 31 Subfunções e 

07 Funções. 

 

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 a informação. 

Durante o exercício 2021 devido a pandemia de COVID-19 as atividades foram 

realizadas 4 (quatro) reuniões técnicas e 4 (quatro) palestras de capacitação de forma 

remota (online e ao vivo) pela plataforma Microsoft Teams, com a participação de 13 

(onze) Arquivos de Prefeituras e 09 (nove) Arquivos de Câmaras Municipais. 

No total, as reuniões e as of icinas realizadas contaram com a participação de 73 

servidores municipais. 
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Arquivos participantes de prefeituras Arquivos participantes de câmaras 

1. Americana 1. Araraquara 

2. Campinas 2. Barueri 

3. Caraguatatuba 3. Campinas 

4. Guarulhos 4. Jacareí 

5. Limeira 5. Limeira 

6. Olímpia 6. São Bernardo do Campo 

7. Ribeirão Preto 7. São Sebastião 

8. Rio Claro 8. São Paulo 

9. Santo André 9. Valinhos 

10. São José dos Campos  

11. São Paulo  

12. São Sebastião  

13. Sorocaba  
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5ª. Reunião Ordinária do Observatório do Poder Legislativo 

 

 
6ª. Reunião Ordinária do Observatório do Poder Executivo 
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6ª. Reunião Ordinária do Observatório do Poder Legislativo 

 

 

 

 
Observatório do Poder Executivo – 5ª oficina de capacitação 
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Observatório do Poder Legislativo – 6ª oficina de capacitação 

 

 

6. Gestão da ferramenta georreferenciada “Mapa Paulista de Gestão 

Documental e Acesso à Informação Municipal”. 

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, f inalizada no f inal de 2017, foram inseridas no Mapa. A ferramenta contou 

cerca de 5.116 acessos em 2021. Totalizando mais de 24.401 acessos desde seu 

lançamento. 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista
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Mapa Paulista de Gestão Documental e Acesso à Informação Municipal. 

 

7. Atualização dos contatos e difusão dos serviços prestados pelo CAM. 

 Em 2021 em virtude das eleições municipais ocorridas em 2020, realizamos a 

atualização dos contatos dos 1290 poderes municipais paulistas (Executivo e Legislativo) 

na nossa base de dados. Além disso, expedimos 1290 e-mails aos órgãos públicos municipais 

com o intuito de difundir aos mandatários dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais os serviços 

prestados pelo Centro de Assistência aos Municípios. 
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8. Percentual de intercambio técnico com as Prefeituras e Câmaras 

Municipais. 

 No Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado de São Paulo de 2020 a 2023 ficou definido 

ao Centro de Assistência aos Municípios – CAM como meta o indicador de percentual de intercambio 

técnico com as Prefeituras e Câmaras Municipais. 

 O indicador tem como finalidade medir o percentual de atendimentos e orientações técnicas 

prestadas às Prefeituras e Câmaras Municipais paulistas, por meio de reuniões, visitas, elaboração de 

pareceres, ofícios, cursos, palestras, atendimentos por telefone e por mensagens eletrônicas e 

atendimento às solicitações do Ministério Público Estadual. 

 O critério de mensuração é cumulativo, ou seja, o atendimento ao município é contabilizados  

apenas uma vez. Sendo considerado como valor inicial a porcentagem de Prefeituras e Câmaras 

Municipais que realizaram intercambio técnico (atendimento) de 01/01/2003 a 31/12/2019 que é 

65% que corresponde a 839 órgãos municipais de 1.290 possíveis. 

 As metas estabelecidas no PPA 2020 a 2023 são as seguintes: 

2020 2021 2022 2023 

75,00% 77,50% 80,00% 82,50% 

  

 Em 2021 o Centro de assistência aos municípios atingiu o percentual de 67,21% dos órgãos 

municipais atendidos uma evolução de 2,21% se comparado a referência de 2020 que ficou em 65%. 

Destaca-se, que a margem percentual de evolução média dos atendimentos estabelecido pelo PPA 

de um ano para outro é de 2,50. Em 2021 alcançamos a evolução de 2,21% o que ficou muito 

próximo da meta. Mesmo com as dificuldades impostas durante a Pandemia de COVID-19,  que 

colocou todo o Estado de São Paulo em quarentena gerando a suspensão das atividades presenciais 

nos poderes municipais.   

  Os números totais de atendimento atingidos em 2021 são os seguintes: 574 (88,99%) de 

Prefeituras atendidas e 293 (45,43%) das Câmaras Municipais, somando ambos os Poderes 

Municipais atualmente contemplamos 867 (67,21%) dos órgãos municipais (839 em 2019). 

 

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 
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Unidades de Protocolo, desenvolver estudos sobre o f luxo 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 Unif icado 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. 

 

O SPdoc está implantado em 28 órgãos/entidades da Administração Pública Estadual, 

sendo que a EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano está em 

processo de extinção. 

 

 

ÓRGÃO ADESÃO USUÁRIOS DOCUMENTOS CADASTRADOS 

2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

2017 / 

2021 

SECRETARIA DE 

ESTADO DA 

EDUCAÇÃO 

25/06/2018       

21.067  

     

21.416  

  

21.870  

           

512.534  

           

589.753  

              

80.049  

               

73.595  

             

1.255.931  

SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE 

29/10/2018          

6.277  

        

6.336  

    

6.368  

              

58.976  

           

232.294  

              

43.204  

               

31.932  

                 

366.406  

SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

27/08/2019               

178  

             

192  

       

141  

                           

-    

                 

1.785  

                     

628  

                  

1.342  

                       

3.755  

FUNDO SOCIAL DE 

SÃO PAULO 

01/07/2008                  

85  

                

60  

         

62  

                 

6.481  

                 

3.706  

                     

279  

                         

85  

                    

18.554  

SECRETARIA DE 

CULTURA E 

ECONOMIA 

CRIATIVA 

18/12/2009               

257  

             

279  

       

256  

              

14.648  

              

16.215  

                 

7.843  

                  

4.561  

                    

62.278  

CASA MILITAR 09/12/2015                  

60  

                

61  

         

63  

                     

420  

                      

485  

                        

55  

                         

61  

                       

1.390  

CASA CIVIL 01/07/2008                  

90  

                

90  

         

90  

              

11.306  

                 

3.632  

                        

67  

                         

55  

                    

32.372  

SECRETARIA DE 

LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES 

28/03/2016                  

74  

                

81  

         

45  

                 

2.405  

                 

3.900  

                     

508  

                  

2.799  

                    

13.130  

SECRETARIA DA 

JUSTICA E 

CIDADANIA 

25/08/2017               

191  

             

186  

       

186  

              

18.661  

              

10.767  

                 

3.305  

                  

1.670  

                    

44.958  

DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE SÃO 

PAULO - DETRAN 

11/10/2016          

5.536  

        

5.553  

    

5.490  

           

845.886  

       

1.014.722  

           

521.347  

            

198.726  

             

3.386.707  
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O sistema conta com 56.646 usuários ativos, sendo que em 2021 foram cadastrados 

1.237 novos usuários e inativado 3.546. Foi realizado uma campanha para inativar os 

usuários que não acessavam o sistema a mais de 02 anos. 

 

Foram cadastrados 1.241.742 novos documentos no sistema, totalizando 9.186.845 

documentos no sistema. 

 

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

quantidade de usuários e quantidade de documentos produzidos. 

SÃO PAULO 

PREVIDÊNCIA - 

SPPREV 

29/03/2017               

633  

             

641  

       

589  

           

206.875  

           

180.639  

              

74.967  

               

75.119  

                 

743.231  

SECRETARIA DA 

HABITAÇÃO 

11/12/2017               

204  

             

206  

       

207  

                 

7.412  

                 

4.517  

                 

2.294  

                      

907  

                    

15.265  

SECRETARIA DE 

GOVERNO 

01/07/2008               

585  

             

618  

       

636  

              

12.305  

              

11.521  

                 

2.488  

                  

1.595  

                    

44.515  

CENTRO PAULA 

SOUZA  

18/06/2018          

5.126  

        

5.225  

    

2.575  

              

58.279  

           

542.327  

           

211.032  

               

55.109  

                 

866.747  

DEPARTAMENTO DE 

ÁGUAS E ENERGIA 

ELÉTRICA - DAEE 

02/05/2018          

1.024  

        

1.001  

    

1.008  

                 

8.985  

              

10.170  

                 

5.246  

                  

1.630  

                    

26.031  

HOSPITAL DAS 

CLÍNICAS DA 

FACULDADE DE 

MEDICINA DA USP 

10/06/2018               

892  

             

918  

       

908  

              

42.805  

              

62.533  

              

60.224  

               

18.345  

                 

183.907  

EMPLASA - 

EMPRESA PAULISTA 

DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO 

23/08/2018               

125  

                

20  

         

14  

                     

823  

                 

2.048  

                     

155  

                            

-    

                       

3.026  

SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

17/06/2019               

412  

             

401  

       

427  

                           

-    

              

16.122  

                 

3.567  

                  

3.402  

                    

23.091  

SECRETARIA DOS 

TRANSPORTES 

METROPOLITANOS 

04/12/2017               

138  

             

144  

       

143  

              

22.139  

              

36.815  

                     

375  

                      

359  

                    

60.853  

SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA 

16/10/2019       

11.402  

     

13.081  

  

13.310  

                           

-    

              

10.249  

           

954.183  

            

684.767  

             

1.649.199  

SECRETARIA DE 

ESPORTES 

01/07/2019               

417  

             

437  

       

439  

                           

-    

              

11.592  

              

16.044  

               

10.104  

                    

37.740  

SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

04/02/2019               

148  

             

150  

       

154  

                           

-    

              

11.665  

                 

1.984  

                  

1.884  

                    

15.533  

DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE 

RODAGEM - DER 

24/06/2019          

1.356  

        

1.477  

    

1.511  

                           

-    

              

90.706  

           

104.972  

               

71.546  

                 

267.224  

SECRETARIA DA 

FAZENDA E 

PLANEJAMENTO - 

DPME E CRHE 

09/04/2019                  

95  

                

96  

         

93  

                           

-    

              

51.011  

                 

6.198  

                  

2.050  

                    

59.259  

SECRETARIA DE 

ESTADO DOS 

DIREITOS DA 

PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

18/11/2009               

126  

             

119  

         

52  

                     

272  

                      

379  

                           

1  

                            

1  

                       

1.080  

SECRETARIA DE 

TURISMO 

01/10/2018               

123  

             

134  

 -                     

1.740  

                 

2.776  

                        

32  

                         

93  

                       

4.641  

SECRETARIA 

ESPECIAL DE 

RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

26/06/2019                     

6  

                   

6  

           

6  

                           

-    

                            

7  

                           

1  

                            

-    

                                  

8  

SECRETARIA DE 

PROJETOS, 

ORÇAMENTO E 

GESTÃO 

29/05/2020                    

-    

                   

3  

           

3  

                               

9  

                            

5  

                               

14  

      

56.627  

 

58.931  

  

56.646 

 

 

1.832.952  

  

2.922.336  

 

2.101.057  

  

1.241.742  

      

9.186.845  
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A seguir gráf icos que demonstrativos a evolução do sistema. 

 

  

 

 

 

1.1 Implantação do SPdoc nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual 

 

Em 2021 não houve implantação do Spdoc. 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 f ísicos. 

 

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); def inição dos perf is e 

alocação dos usuários nas respectivas unidades administrativas (levantamento dos 

usuários e permissões de acesso); carga de tabelas de temporalidade; análise de 
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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 perf il 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 especif icação 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/ 

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; 



 

 

46 
 

 

▪ 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 Classif icação 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 

2021: 

 

▪ Foram realizadas 03 (três) melhorias no SPdoc: 

1. Juntar: Alteração na quantidade de dígitos do campo Intervalo de Folhas, para 6 

dígitos 

2. Desentranhar: Alteração na quantidade de dígitos do campo Intervalo de Folhas, 

para 6 dígito; 

3. Tramitação via Expedição: Seleção múltipla de relação de remessa para 

encaminhamento para o mesmo destino; Alteração de layout para Outros Destinos; 

Retirada do encaminhamento automático e Adequação da relação de remessa de 

recebimento 

 

▪ Foram realizadas 05 (cinco) correções no SPdoc: 

1. Relatório>Administração> Gerenciamento: retirar a situação ‘Pré-cadastro’, na 

contagem dos documentos; 

2. Empréstimo – Solicitar: Permitir que documentos nas situações Arquivado e 

Encerrado Arquivado possam solicitar empréstimo; 
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3. Rastrear Documento e Indicar Prazo de Encaminhamento: Ajuste na grid de 

acompanhamento. Documentos Cancelados/Atendidos há mais de 7 dias são 

excluídos da grid; 

4. Alteração de perf il ‘CADASTRADOR’ para ‘PERFIL CADASTRO’, nos perf is que foram 

zerados na Secretaria de Governo; 

5. Registrar Extravio: Permitir o registro de extravio consistindo apenas se o 

documento está na posse do usuário logado 

 

▪ Foram realizados 01 (um) desenvolvimentos: 

1. Tramitação via Expedição: Permitir que as unidades possam adicionar documentos 

avulsos gerando relação de remessa, para envio por Malote 

 

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; 

notif icar os usuários do SPdoc informações pertinentes a operação do Sistema e 

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

do CCPE. 

 

Foram encaminhadas à PRODESP 83 ocorrências referentes ao funcionamento do 

Sistema, entre as quais podemos destacar: 

1. Registro de extravio de processos 

2. Alteração de domínio de órgão extinto 

3. Solicitação da PRODESP - DIGITAL para emissão de relatório com informações de 

documentos e usuários do DETRAN, referente aos anos 2020 e 2021 

4. Correção do perf il cadastrado para usuários da Secretaria do Governo 

5. relatório de quantidade de usuários separados por órgãos, que acessaram o SPDOC 

no período de 2019 a 2021 

6. Relatório de documentos que já cumpriram prazo de guarda e de documentos de 

guarda permanente 

7. Alteração de volume de documento 

8. Alteração de classif icação de documentos 

9. Problemas para emissão de termos em PDF 

10.  Mudança de status de documentos para "Eliminados" e inativação de usuários em 

lote 
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11.  Emissão de relatório de "Peril de usuário" de usuários subsetoriais, porém este f iltro 

não está disponível para os administradores setoriais, somente para o 

Administrador Central 

12.  Procedimento de eliminação de documentos cadastrados de documentos com data 

de encerramento retroativa que não apareceu para eliminar na relação 

13.  Sistema não completa a operação de inclusão de "Função" ao atualizar a Tabela de 

Temporalidade 

14.  informações referente ao procedimento de eliminação e como as unidades devem 

proceder referente a aprovação e amostragem 

15.  Sistema não completa a operação de inclusão de novas séries documentais ao 

atualizar a Tabela de Temporalidade 

16.  Inativação e usuários 

17.  requisição de empréstimo de documento encerrado 

18.  Habilitar no perf il CADA, na funcionalidade "Reemissão", o botão "Eliminação", com 

"Relação de Eliminação; Edital de Ciência de Eliminação e Termo de Eliminação" 

19.  desapensamento de um expediente, no processo 101797/2010, por usuário da 

Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania,  apareceu outro documento que está 

arquivado na Secretaria de governo desde 10/06/2016 (protocolo 104877/2010) e 

não faz parte do processo ao qual foi solicitado o desapensamento 

20.  Solicita realizar ajustes no banco de dados a f im de atender as atualizações do 

Decreto 63.382/2018 

21.  Travar a quantidade de documentos na relação de remessa, para evitar travamento 

no recebimento 

22.  Solicitação de autuação devido ao item "Tipo de Pesquisa>Nome" não permitir a 

digitação da série documental 

23.  Link de acesso remoto com erro 

24.  Excluir um documento da relação de documentos para eliminação 

25.  Relatório de todos os documento em posse do órgão com erro 

26.  Em atendimento ao Decreto Nº 65.981/2021, solicita a alteração de unidades 

vinculadores de 2 Superintendências novas 

27.  Correção da numeração do volume de documentos 

28.  Tramitação indisponível para cancelamento 

29.  Documento com recolhimento automático 

30.  Inclusão de f iltro por período na função de Relatório>Documento em posse 

31.  "Relação de Transferência de documentos" não consta a informação da quantidade 

de documentos em caixas 

32.  instabilidade na emissão de termos 

33.  Transferência de documento em lote 
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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 especif icas áreas 

de atuação. 

 

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

Estaduais – CCPE e desenvolver estudos sobre o f luxo 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 Administração 

Penitenciária, Agricultura e Abastecimento, Desenvolvimento Social, Educação, Esportes, 

Fazenda e Planejamento, Justiça e Cidadania, Saúde, Turismo e Viagens, Procuradoria 

Geral do Estado, Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e Fundação Casa. 

 

Foi def inido os procedimentos para orientar o mapeamento de documentos compostos e 

a modelagem de documentos digitais no ambiente digital de gestão documental 

“Documentos Digitais” do SP Sem Papel, com a Portaria UAPESP/SAESP - 6, de 25-08-

2021. 

 

Foram mapeados 21 documentos compostos, da Tabela de Temporalidade de 

Documentos - atividade meio, totalizando 54 documentos compostos mapeados. 

 

1. 006.03.01.002 - Expediente de atendimento de pedido de informações 

2. 001.01.01.002 - Processo de elaboração de ato normativo  - MODALIDADE: 

PORTARIA 

3. 006.03.02.001 - Processo de recurso relativo ao indeferimento de pedido de 

informações 

4. 005.02.08.017 - Processo de pagamento de restituição – CONSELHO 

5. 005.02.08.017 - Processo de pagamento de restituição 

6. 004.05.08.011 - Processo de autorização para funcionário ou servidor dirigir veículo 

of icial 

7. 001.02.02.003 - Processo de constituição de comissão, conselho ou grupo de 

trabalho – CONSELHO 

8. 005.02.08.013 - Processo de pagamento de indenização 
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9. 006.01.06.004 - Processo de eliminação de documentos - APESP/CAA 

10.  006.01.06.004 - Processo de eliminação de documentos – CADAs 

11.  006.01.06.007 - Dossiê relativo aos trabalhos da Comissão de Avaliação de 

Documentos e Acesso – CADA. 

12.  005.02.08.011 - Processo de pagamento de honorários 

13.  004.01.04.001 - Processo de aquisição de bens de informática e automação – 

PREGÃO 

14.  004.05.05.001 - Processo de contratação de seguro para veículo of icial – DEPVAT 

15.  005.02.09.005 - Processo de ressarcimento de valores ao Estado 

 

16.  006.01.10.004 - Expediente de atendimento 

17.  006.01.06.003 - Processo de elaboração ou atualização de Plano de classif icação e 

de Tabela de temporalidade de documentos 

18.  006.01.06.006 - Processo de transferência de documentos - orgãos/apesp 

19.  006.01.06.005 - Processo de recolhimento de documentos - órgãos/apesp 

20.  005.02.08.005 - Processo de pagamento de condomínio 

21.  4 - Processo de apuração preliminar, ne natureza simplesmente investigativa 

 

A seguir gráf ico com a evolução dos documentos mapeados: 

 

 

 

 

3 Treinamentos Realizados  

 

Realizamos 02 (dois) eventos: 

1. Live: Mapeamento de Documentos Compostos e Modelagem de Documentos 

Digitais no SP Sem Pape, duração 2 horas 
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2. Treinamento de Normas e Procedimentos de Protocolo, para a Secretaria de 

Administração Penitenciária, duração 3 horas 

 

 

4 Orientação Técnica 

 

Foram realizados 1219 atendimentos técnicos entre reuniões, e-mails, atendimentos por 

telefone e presenciais. Sendo 178 reuniões presenciais/virtuais. A média mensal de 

atendimentos foi de 101 atendimentos/mês. 

 

 

5 Diagnóstico das unidades com atribuição de protocolo 

 

Foram atualizados os dados das unidades de protocolo de 57 órgão, totalizando: 

• Unidades com atribuição de protocolo: 797; 

• Servidores públicos: 2.438 

• Funcionários terceirizados: 136 

• Estagiários: 89 

 

 

6 Participação em eventos 

 

A Equipe do CCPE participou de 23 eventos. 

 

1. Live: Apresentação no novo coordenador do UAPESP, realizada pelo APESP 

2. Live: Plano APESP 2021 – 2022, realizada pelo APESP 

3. Live: Respira APESP, realizada pelo APESP 

4. Live: Transparência ativa, realizada pelo APESP 

5. Live: Controle Externo em Foco- realizada pelo TCESP 

6. Live: Transformação Digital e Gestão de Documentos Híbridos – realizada pela SAA 

7. Live: Arquivos, Transparência e Acesso a Informação - realizada pelo APESP 

8. Live: V Seminário de Gestão Documental e Acesso à Informação – realizada pelo 

TCESP 

9. Live LGPD: 1ª JORNADA DE PRIVACIDADE - Lei Geral de Proteção de Dados – 

Realizado pelo TCESP 

10.  Live: O Programa SP Sem Papel e a transformação digital na Administração 

Paulista: Desafios e Perspectivas, realizada pelo APESP 
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11.  Live: Avaliação da massa documental acumulada: desafios e possibilidades¸ 

realizada pelo APESP 

12.  Live: 23º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação (Dia 

1), realizada pelo APESP 

13.  Live: 23º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação (Dia 

2), realizada pelo APESP 

14.  Live: O Arquivo Público do Estado de São Paulo e os órgãos de controle externo: 

parcerias que deram certo, realizada pelo APESP 

15.  Live: Os Arquivos Públicos e a governança de dados governamentais, realizada pelo 

APESP 

16.  Live: 30 anos da Lei de Arquivos e políticas arquivísticas, realizada pelo APESP 

17.  Live: Lançamento da Exposição Virtual Saúde Pública em São Paulo: uma viagem 

pelo acervo do Arquivo Público do Estado, realizada pelo APESP 

18.  Live: Palestra sobre LGPD e arquivos públicos com Lenora Scwaitzer, realizada pelo 

APESP 

19.  Curso: Oratória e comunicação – Conquer 

20.  Live: Avaliação da massa documental acumulada, realizada pelo APESP 

21.  Live: Gestão Documental e Eliminação de Documentos na Administração Pública do 

Estado de São Paulo, realizada pelo APESP 

22.  Reunião de Apresentação do Balanço 2021 do APESP, realizada pelo APESP 

23.  Lançamento da Revista do Arquivo nº13 | 30 Anos da Lei de Arquivos, Vitalidade e 

Limites, Realizado pelo APESP. 

 

7 Elaboração de Portaria 

 

O CCPE contribuiu na elaboração da Portaria UAPESP/SAESP - 6, de 25-08-2021, que 

define procedimentos para orientar o mapeamento de documentos compostos e a 

modelagem de documentos digitais no ambiente digital de gestão documental 

“Documentos Digitais” do SP Sem Papel. 

 

Centro de Arquivo Administrativo – CAA 

 

O Centro de Arquivo Administrativo – CAA, 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 
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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 Avaliação da Massa Documental na administração 

pública estadual, a f im de disseminar metodologia dinâmica que garanta a eliminação 

criteriosa dos documentos, a liberação de espaço f ísico, 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 111.629 caixas de documentos produzidos pelos diversos órgãos e 

entidades da Administração Paulista (1938-2020), tais como Secretarias de Estado da 

Educação, Saúde, Segurança Pública, Casa Civil, Governo, Agricultura, Fundação SEADE, 

Fundação Casa etc. 

 
1. Projeto Avaliação da Massa Documental Acumulada - MDA na administração pública 

estadual 
 
1.1        Revisão do Guia para a Avaliação Dinâmica da Massa Documental Acumulada: 

eliminação rápida e segura de documentos de arquivo 
 
1.1.1     Histórico de elaboração do guia 

 

▪ 2019: dezesseis (16) reuniões do Grupo de Trabalho instituído pelo 

DGSAESP para discutir a metodologia dinâmica para avaliação da MDA, 

com entrega de proposta de Guia elaborada pelo Diretor do CAA à época, 

André Montagner. 

▪ 2020: quatro (4) meses para a revisão/elaboração do Guia pela equipe 

CAA: Eliana Martinelli Avagliano, Felipe Teixeira Hudson, Edson de Souza 

Cavalcante, Giselda Grangeiro, Shanna de Oliveira Rangel e Valter 

Menezes. 

▪ 2021: onze (11) reuniões para revisão/elaboração do instrumento com a 

participação: Ieda Pimenta Bernardes, Eliana Martinelli Avagliano, Shanna 

de Oliveira Rangel e Edson de Souza Cavalcante; uma (1) reunião da 

equipe CAA com André Montagner e doze (12) reuniões para processar e 

contemplar os apontamentos da diretora do DGSAESP com a participação: 

Eliana Martinelli Avagliano, Shanna de Oliveira Rangel e Edson de Souza 

Cavalcante. 

▪ Entrega do Guia para revisão f inal do DSAESP, no dia 25/05/2021. 

1.1.2 Acompanhamento da diagramação do Guia e criação da capa 

O Centro de Arquivo Administrativo acompanhou junto ao Núcleo de 

Comunicação, a diagramação do Guia e a criação da capa. 

1.2.3 Live de lançamento do Guia – 20/10/2021 
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No dia 20/10/2021, foi realizada Live para Lançamento do Guia para a Avaliação 

Dinâmica da Massa Documental Acumulada: Eliminação rápida e segura de 

documentos de arquivo, Curso EAD Avaliação da MDA e Hotsite Avaliação da MDA. 

O evento foi destinado às Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso dos 

órgãos e entidades da administração pública estadual, com 544 acessos 

simultâneos e 2.223 visualizações no dia do evento. 

Segue programação:  

10h00: Abertura do evento  

Thiago Lima Nicodemo  

10h15: MDA na transição para o governo digital  

Ieda Pimenta Bernandes 

10h30: Diagnóstico da Massa Documental Acumulada na administração 

pública estadual  

Felipe Hudson 

10h50: Lançamento do Guia para Avaliação Dinâmica da MDA: eliminação 

rápida e segura de documentos de arquivo 

Eliana Martinelli Avagliano 

11h10: Lançamento do curso EAD Avaliação Dinâmica da MDA 

Lucas Spadari 

11h30: Perguntas 

 

1.2 Diagnóstico da massa documental acumulada pelos órgãos/entidades da 

administração pública estadual 

No período de março a setembro/2021, o Centro de Arquivo Administrativo/DGSAESP, 

conduziu o diagnóstico da massa documental acumulada nos órgãos/entidades da 

administração pública estadual com o objetivo de identif icar o volume, o estado de 

conservação e de armazenamento da MDA, bem como subsidiar os órgãos com 

informações necessárias para o planejamento da ação de avaliação dos documentos 

acumulados. 

1.2.1 Elaboração de formulário para diagnóstico 

Para agilizar a realização do diagnóstico foi elaborado formulário na ferramenta 

Forms do Google, tendo em vista sua facilidade de distribuição por e-mail, o 

alcance signif icativo e a agilidade na extração dos resultados.  

Do total de 38 questões, 07 são referentes à identif icação da Unidade com 

atribuições de Arquivo e demais espaços de guarda de documentos e de seus 

respectivos responsáveis, e 31 referentes à produção, organização, 

armazenamento, volume e estado de conservação dos documentos e dos espaços. 

Também, perguntamos sobre a quantidade de servidores e/ou estagiários 
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envolvidos no trabalho e sobre a existência de contratos de terceirização de 

guarda de documentos e demais serviços técnicos arquivísticos. 

1.2.2 Realização de Live com as Comissões de Avaliação de Documentos e 

Acesso da administração direta  

Por meio de of ício do Coordenador do APESP aos Chefes de Gabinete de cada 

secretaria de governo, com data de 23/02/2021, as CADAs foram convidadas a 

participar de reunião para apresentação do Projeto Avaliação da Massa 

Documental Acumulada nos órgãos da administração direta e para orientação 

sobre o preenchimento do formulário referente ao diagnóstico da MDA. 

A reunião foi realizada no dia 04 de março de 2021, pelo canal do Arquivo Público 

do Estado no YouTube, com duração aproximada de 1 hora e contou a 

participação de 1.808 servidores das secretarias. A programação do evento contou 

com a abertura realizada pelo Coordenador do APESP, Thiago Lima Nicodemo; a 

apresentação do Projeto pela Diretora do Centro de Arquivo Administrativo – 

CAA/DGSAESP, Eliana Martinelli Avagliano; e a apresentação da etapa de 

diagnóstico da MDA, com orientação para preenchimento do formulário, pelo 

Executivo Público do CAA, Felipe Teixeira Hudson. 

Atualmente a gravação desta “live” disponibilizada no canal de vídeos do Arquivo 

Público do Estado conta com 2.393 visualizações o que demonstra o interesse dos 

órgãos estaduais em relação ao projeto para Avaliação da MDA, e os ótimos 

resultados obtidos pelo APESP por meio da comunicação digital, que nos permite 

atingir todo o Estado em um período reduzido de tempo, uma melhora 

signif icativa em nossas estratégias de comunicação e divulgação.  

1.2.3 Realização de Live com as Comissões de Avaliação de Documentos e 

Acesso da administração indireta  

Na data de 06/08/2021, as CADAs foram convidadas a participar de reunião para 

apresentação do Projeto Avaliação da Massa Documental Acumulada nos órgãos 

da administração indireta e para orientação sobre o preenchimento do formulário 

referente ao diagnóstico da MDA. 

A reunião foi realizada, pelo canal do Arquivo Público do Estado no YouTube, com 

duração de 46 minutos e contou a participação de 314 servidores das entidades 

estaduais. A programação do evento contou com a apresentação do Projeto pela 

Diretora do Centro de Arquivo Administrativo – CAA/DGSAESP, Eliana Martinelli 

Avagliano; e a apresentação da etapa de diagnóstico da MDA, com orientação 

para preenchimento do formulário, pelo Executivo Público do CAA, Felipe Teixeira 

Hudson. 

1.1.3 Atendimento às CADAs  
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No total foram aproximadamente 8.235 visualizações nos vídeos disponíveis sobre 

eliminação e avaliação da massa documental acumulada no canal do Arquivo 

Público do Estado no Youtube. Após as “lives”, o Centro de Arquivo Administrativo 

manteve atendimento técnico às CADAs, por e-mail e telefone, sobre eventuais 

dúvidas e esclarecimentos referentes as questões do formulário.  

Abaixo segue o gráf ico com os dados de atendimentos realizados sobre a 

Campanha de Avaliação da Massa Documental Acumulada. 

 

 

 

1.1.4 Tabulação dos resultados  

Foram acionados 86 órgãos e entidades das administrações direta e indireta e o 

Ministério Público do Estado. O Centro de Arquivo Administrativo recebeu o total 

de 1.461 respostas ao questionário de diagnóstico, o que representa um 

retorno de 96% nos acionamentos realizados ao longo de 2021.  
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Após a consolidação dos dados obtidos na etapa do diagnóstico foram identif icadas 5.182.900 caixas 

de documentos, sendo que 2.830.358 foram identif icadas nas entidades que compõe a administração 
indireta e 2.352.542 foram diagnosticadas nos órgãos da administração direta do Estado.   

 
 

Órgãos da Administração Direta: 
Foram recebidas 1.344 respostas aos questionários, totalizando 2.352.542 caixas ou 329.356 
metros lineares de massa documental acumulada. 

Segue quadro resumido do levantamento obtido: 
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Órgão Total MDA MDA - Órgão (Caixas) MDA - Terceirizada (CAIXAS)

Secretaria de Estado da Saúde 719.688 719.688 0

Secretaria de Segurança Pública 730.772 730.772 0

Secretaria da Educação 302.223 302.223 0

Secretaria da Fazenda e Planejamento 190.653 190.653 0

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 125.450 125.450 0

Secretaria da Administração Penitenciária 105.115 105.115 0

Secretaria da Justiça e Cidadania 28.000 28.000 0

Procuradoria Geral do Estado 42.885 42.885 0

Secretaria de Cultura e Economia Criativa 21.504 21.504 0

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 15.980 15.980 0

Secretaria de Desenvolvimento Social 10.103 10.103 0

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 8.000 8.000 0

Secretaria de Logística e Transportes 6.873 6.873 0

Secretaria de Transportes Metropolitanos 15.284 15.284 0

Secretaria da Habitação 6.255 6.255 6.255

Secretaria de Desenvolvimento Regional 16.150 4.200 11.950

Secretaria da Casa Militar e Defesa Civil 810 810 0

Secretaria de Turismo 314 314 0

Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência 228 228 0

2.352.542 2.334.337 18.205  

 

Do total apresentado de caixas diagnosticadas na Administração Direta, 99% encontram-se em poder 
dos órgãos, e 1% foram destinados para guarda de empresas terceirizadas, conforme gráf ico abaixo:  

 
 

Quando questionados sobre a eliminação de documentos que já cumpriram o prazo de guarda 
estipulado conforme plano de calssif icação e tabela de temporalidade do órgão, 53% dos 
respondentes  af irmaram que realizam o processo de eliminação da massa documental acumulada e 

47% dos órgãos responderam que não realizam o processo de eliminação destes documentos.  
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Entidades da Administração Indireta: 
Foram recebidas 117 respostas aos questionários, totalizando 2.830.358 caixas ou 396.250 metros 
lineares de massa documental acumulada. 

Segue quadro resumido do levantamento obtido: 
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SIGLA TOTAL MDA (caixas) MDA - Órgão (Caixas) MDA - Terceirizada (CAIXAS)

AGEM 100 100 0

AGEMCAMP 500 500 0

AGEMSOROCABA 5 5 0

ARSESP 1.773 600 1.173

ARTESP 9.270 1.470 7.800

CBPM 10.185 10.185 0

CDHU 33.107 1.000 32.107

CDSS 2.000 2.000 0

CETESB 29.937 29.937 0

COSESP 1.500 1.500 0

CPP 50 50 0

CPS 122.263 122.263 0

CPSEC 50 50 0

CPTM 46.700 40.000 6.700

DAEE 8.763 8.763 0

DAESP 1.500 1.500 0

DER 50.375 50.375 0

DERSA 38.000 7.000 31.000

DESENVOLVESP 765 0 765

DETRANSP 135.000 135.000 0

EMAE 10.000 10.000 0

EMTU 10.000 10.000 0

FAMEMA 2.857 2.857 0

FAMERP 2.450 2.450 0

FAPESP 90.182 2.500 87.682

FDE 46.079 79 46.000

FFLORESTAL 7.700 7.700 0

FOSP 1.655 1.655 0

FUNAP 2.100 2.100 0

FUNDAÇÃO CASA 110.267 110.267 0

FMAL 1.200 1.200 0

FURP 15.000 15.000 0

FUSSP 3.403 3.403 0

HCBOTUCATU 42.857 42.857 0

HCFAMEMA 0 0

HCFMUSP 30.950 28.250 2.700

HCRP 37.800 37.800 0

IAMSPE 946.785 18.214 928.571

IMESC 74.000 74.000 0

IMESP 15.000 15.000 0

INVESTSP 300 300 0

IPEM 4.500 4.500 0

IPEN 0 0 0

IPT 250.505 250.505 0

JUCESP 98.400 98.400

METRÔ 19.000 0 19.000

MPSP 49.184 49.184 0

PREVCOM 300 300 0

PROCON 3.000 3.000 0

PRODESP 11.600 11.600 0

PROSANGUE 14.000 0 14.000

SABESP 95.000 60.000 35.000

SEADE 2.000 2.000 0

SPPREV 39.360 4.360 35.000

SUCEN 2.400 2.400 0

UNESP 170.350 170.000 350

UNICAMP 56.571 56.571 0

UNIVESP 400 400 0

USP 70.760 70.760 0

ZOOLOGICO 600 600 0

2.830.358 1.484.110 1.346.248  
Baseados no total de caixas diagnosticadas na Administração Indireta, 53% encontram-se em poder 

das entidades, e 47% foram destinados para guarda de empresas terceirizadas, conforme gráf ico 
abaixo:  
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Quando questionados sobre a eliminação de documentos que já cumpriram o prazo de guarda 

estipulado conforme plano de calssif icação e tabela de temporalidade do órgão, 51% dos 
respondentes  af irmaram que realizam o processo de eliminação da massa documental acumulada e 
49% das entidades responderam que não realizam o processo de eliminação destes documentos.  

 
 
Resultados do Diagnóstico da MDA por Regiões Administrativas do Estado 
Abaixo apresentaremos os dados obtidos no diagnóstico da massa documental acumulada no estado 

de São Paulo relativos à localidade das unidades de arquivo descentralizadas dos órgãos/entidades 
da administração pública estadual.  
Identif icamos que há unidades com atribuições de Arquivo em todas as 16 Regiões Administrativas 

do Estado. 
As 16 Regiões Administrativas do Estado englobam os 645 municípios, e o diagnóstico possibilitou 
um alcance de 38,60% do total de municípios e 100% do total de Regiões Administrativas. Importante 
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ressaltar que este dado percentual do alcance do diagnóstico pode se elevar considerando que entre 

os 645 municípios possam existir casos em que não exista Unidades com atribuição de Arquivo. 
Abaixo apresentamos o gráf ico com a distribuição das  unidades descentralizadas de arquivo 
presentes em 249 municípios que responderam ao diagnóstico por região administrativa: 

 

 
 
Apresentamos abaixo os dados relativos às regiões administrativas, o número de unidades 

descentralizadas de arquivo que respondeu ao diagnóstico, o total de cidades que compõe cada 
região administrativa, e na última coluna encontra-se o percentual das respostas: 
 

Retorno ao Diagnóstico Total de Municípios por Região Percentual

Região Administrativa Central 10 26 38,46%

Região Administrativa de Araçatuba 8 43 18,60%

Região Administrativa de Barretos 17 19 89,47%

Região Administrativa de Bauru 10 39 25,64%

Região Administrativa de Campinas 60 90 66,67%

Região Administrativa de Franca 8 23 34,78%

Região Administrativa de Itapeva 5 32 15,63%

Região Administrativa de Marília 5 51 9,80%

Região Administrativa de Presidente Prudente 20 53 37,74%

Região Administrativa de Registro 12 14 85,71%

Região Administrativa de Ribeirão Preto 17 25 68,00%

Região Administrativa de Santos 7 9 77,78%

Região Administrativa de São José do Rio Preto 27 96 28,13%

Região Administrativa de São José dos Campos 12 39 30,77%

Região Administrativa de São Paulo 24 39 61,54%

Região Administrativa de Sorocaba 7 47 14,89%

Total 249 645 38,60%  
1.3 Orientação para elaboração do Projeto Avaliação da Massa Documental Acumulada 
No dia 22 de junho de 2021 foi encaminhado às secretarias, e-mail ratif icando o f im da etapa de 
diagnóstico e informando os números obtidos em cada órgão referente ao volume de caixas 

identif icado. Além dos dados relatados foi compartilhado o modelo do Projeto Avaliação da MDA, 
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elaborado pelo Centro de Arquivo Administrativo/CAA, que possibilitará aos órgãos a def inição de 

estratégias para a avaliação a massa documental acumulada e diagnosticada.  
Esse projeto é composto: plano de trabalho, cronograma de atividades e matriz de responsabilidades 
que permitirão aos órgãos planejar, prever e documentar as diversas etapas da avaliação dos 

documentos mapeados. 
No dia 11 de novembro de 2021 foi encaminhado às 19 secretarias e as 59 entidades, contemplando 
a administração direta e indireta respectivamente, e-mail ratif icando o f im da etapa de diagnóstico e 

informando os números obtidos em cada órgão referente ao volume de caixas identif icado. Além dos 
dados relatados foi compartilhado o modelo do Projeto Avaliação da MDA, elaborado pelo Centro de 
Arquivo Administrativo/CAA, que possibilitará aos órgãos a def inição de estratégias para a avaliação 

a massa documental acumulada e diagnosticada. No mesmo e-mail foi encaminhado o modelo de 
planilha para inscrição no Curso EAD Avaliação da MDA e o protocolo para atendimento as dúvidas 
relacionadas ao curso.  

 

1.4 Participação no desenvolvimento do curso EAD sobre avaliação da massa 

documental acumulada 

Em continuidade ao trabalho iniciado no ano de 2020, o Centro de Arquivo Administrativo 

e o Núcleo de Formação e Treinamento/APESP, atuaram na produção e revisão de três 

dos quatro módulos do curso e na gravação de vídeos. Os vídeos produzidos foram 

submetidos ao Núcleo de Comunicação/APESP para edição, identif icação dos servidores e 

formatação de layout.  

Além disso, foi escolhida e reformatada pelo NFT e pelo CPID/APESP, a plataforma 

Moodle para disponibilização do curso. 

O curso foi liberado para os usuários no dia 28 de outubro de 2021 e conforme dados 

extraídos no sistema Moodle até o f inal do mês de dezembro, 70 servidores concluíram 

todas as etapas do Curso EAD – Avaliação da Massa Documental Acumulada.  

 

1.5 Elaboração do conteúdo para o Hotsite Avaliação da MDA  

Hotsite é um site que está associado a uma instituição, mas não é sua página principal, 

sendo criado para uma campanha específ ica e objetivando gerar grande volume de 

tráfego temporariamente. Em outubro de 2021 foi elaborado o conteúdo para o Hotsite e, 

posteriormente, o site foi gerado para divulgar o Projeto para Avaliação da MDA. 

Para determinar a sua identidade visual e facilitar o seu reconhecimento, também foi 

solicitada a criação de uma logomarca do Projeto para Avaliação da MDA. Foram 

realizadas reuniões (online e presencial) com o Núcleo de Comunicação/APESP, para 

aperfeiçoamento até chegar-se a imagem representada abaixo. 

 
Durante a elaboração do Hotsite, foi necessária a realização de reuniões para 

alinhamentos e ajustes até chegar ao produto f inal. 

REUNIÕES DO HOTSITE 

DATA EQUIPE TEMA 

05 de julho de 
2021 

CAA 
Reunião para analise e proposta de estruturação do 
Hotsite 

06 de julho de 

2021 

CAA  

EDITORAÇÃO  

Reunião para alinhamento do material desenvolvido 

28 de julho de 

2021 
CAA  

Aperfeiçoamento do material produzido para o 

Hotsite e envio 

03 de julho de 

2021 
CAA 

Aperfeiçoamento do material produzido para o 

Hotsite e envio 

09 de agosto de 

2021 

CAA  

 COMUNICAÇÃO 

Reunião para apresentação e ajustes do material 

desenvolvido para o Hotsite 
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01 de outubro de 

2021 

CAA  

COMUNICAÇÃO 

Reunião para apresentação e ajustes do material 

desenvolvido para o Hotsite 

04 de outubro de 

2021 
CAA 

Revisão do Hotsite para posterior envio ao CPID com 

o conteúdo pronto 

08 de outubro de 

2021 
CAA E CPID 

Reunião de ajustes das informções para o Dashboard 

 

Os principais pontos abordados no Hotsite foram: O que é a Massa Documental 

Acumulada?; O que é o diagnóstico da Massa Documental Acumulada?; Projeto para 

Avaliação da Massa Documental Acumulada; Procedimentos para Avaliação da MDA; 

Resultados Esperados do Projeto; e Material de Apoio. 

Além das imagens sobre o tema e dos conteúdos propostos, com a f inalidade de explicar 

o Projeto e viabilizar outras informações pertinentes, o Hotsite colocou no ar o Dashboard 

que é uma ferramenta de gestão da informação para ajudar no acompanhamento e 

exibição de indicadores, métricas e dados. 

O Dashboard foi denominado “PAINEL – AVALIAÇÃO DA MASSA DOCUEMNTAL 

ACUMULADA”, que diz respeito aos dados processados do diagnóstico sobre a massa 

acumulada na administração estadual paulista, que constantemente serão atualizados. 

Incialmente, após levantamento, o Dashboard apresenta o registro de 4.336.632 caixas-

arquivo acumuladas na esfera da administração estadual  de São Paulo, sendo 3.814.148 

caixas-arquivo sob guarda do estado e 522.484 sob guarda terceirizada. 

Encontram-se disponíveis no hotsite: 

Guia para avaliação da massa documental acumulada; 

Projeto de avaliação da massa documental; 

Formulário de Diagnóstico; 

Avaliação dinâmica de documentos: modelo de Relação de eliminação de 

documentos, Edital de ciência de eliminação de documentos e Termo de eliminação de 

documento; 

Legislação arquivística formulada pelo APESP; 

47 réguas para a eliminação de documentos das atividades-f im e a régua para a 

eliminação de documentos das atividades-meio. 

Curso EAD Avaliação da MDA. 

1.6 Elaboração do Protocolo de atendimento para a Avaliação da MDA 

Elaboração de procedimento segmentado por níveis para o atendimento relacionado à 

metodologia para a Avaliação da Massa Documental Acumulada – MDA e ao suporte 

técnico no uso da plataforma moodle que está ambientado o curso EAD Avaliação da 

MDA.  

 

2. Coordenação do Grupo de Trabalho Avaliação da Massa Documental 

Acumulada 

Instituído pela Portaria UAPESP – 1, de 02/03/2021 (DOE de 04/03/2021), o Grupo de 

Trabalho Avaliação da Massa Documental Acumulada tem como missão a realização de 

estudos e proposição de soluções para a avaliação e destinação f inal da massa 

documental acumulada no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São 

Paulo. 

O Grupo de Trabalho é composto por servidores do Departamento de Gestão do Sistema 

de Arquivos do Estado de São Paulo: Eliana Martinelli Avagliano, Benedito Vanelli do 

Carmo Neto, Maria Aparecida Brito Lourenço de Oliveira; do Departamento de 

Preservação e Difusão do Acervo: Milton de Freitas Nunes, Noemi Andreza da Penha, 

Rodrigo Garcia; e da Coordenação do APESP: Josimere Alves da Silva Cordeiro e Claudete 

Barcelos da Silva. Também, participou do trabalho de elaboração da minuta de Termo de 

Referência, Camila Giovana Ribeiro/NNT/CGD/DGSAESP. 

Entregas do GT: 

Cronograma de atividades (Anexo I); 

Diagnóstico sobre a capacidade de armazenamento dos documentos intermediários e 

permanentes no Arquivo Público do Estado (Anexo II); 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/conteudo_site/projetos_acoes/avaliacao_mda/material_apoio/guia_avaliacao_massa_documental_acumulada.pdf
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/conteudo_site/projetos_acoes/avaliacao_mda/material_apoio/projeto_avaliacao_massa_documental_acumulada.docx
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/conteudo_site/projetos_acoes/avaliacao_mda/material_apoio/questionario_avaliacao_massa_documental_acumulada.docx
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/conteudo_site/projetos_acoes/avaliacao_mda/material_apoio/modelo_relacao_eliminacao_documentos.docx
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/conteudo_site/projetos_acoes/avaliacao_mda/material_apoio/modelo_relacao_eliminacao_documentos.docx
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/conteudo_site/projetos_acoes/avaliacao_mda/material_apoio/edital_ciencia_eliminacao_documentos.docx
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/conteudo_site/projetos_acoes/avaliacao_mda/material_apoio/termo_ciencia_eliminaca_documentos.docx
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/conteudo_site/projetos_acoes/avaliacao_mda/material_apoio/termo_ciencia_eliminaca_documentos.docx
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Termo de Referência para a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de gestão documental (Anexo III); 

Atendimento às empresas em processo de extinção: 

Recebimento de 12.676 caixas de documentos da CPOS sob a responsabilidade do DED, 

armazenados nos depósitos 41, 42 e 22, do Bloco A (Anexo IV); 

Acompanhamento do trabalho na DERSA. 

Revisão da Portaria UAPESP/CODEC- 1, de X-X-2021, elaborada pelo DGSAESP, que 

dispõe sobre atividades de gestão documental visando ao tratamento técnico de acervos 

de documentos das entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado em 

processo de dissolução, liquidação e extinção (em andamento). 

A equipe do Centro de Arquivo Administrativo também tem acompanhado o 

Departamento das Entidades Extintas na busca de documentos do DEE armazenados 

temporariamente no Bloco A, do APESP. 

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

Realização de 250 atendimentos técnicos sobre Avaliação da Massa Documental 

Acumulada, Consulta e Empréstimo de documentos custodiados pelo CAA, Parceria 

Técnica com a Fundação Casa e outros (69 e-mails, 22 contatos telefônicos, 06 

Whatsapp, 23 Lives no Yuotube, 108 presencial, 16 pelo teams, 04 reunião presencial e 

02 visitas técnicas). 

5. 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 f ichas numéricas de identif icação 

abrangendo o período de 1938 a 1989. 

Para realizar a desmetalização, higienização, acondicionamento, identif icação das caixas 

e  cadastramento dos prontuários em banco de dados foi f irmada parceria técnica entre a 

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

De 2014 a 2019 foram higienizados e cadastrados (sem desmetalização) 40.105 

prontuários de ex-internos, restando ainda 303.375 prontuários a serem trabalhados. 

Segue acompanhamento da parceria: 

Assinatura do Termo de Convênio em 10/03/2021. 

Reunião no dia 22/06/2021, com a participação do Coordenador do APESP, do Chefe de 

Gabinete e membros da CADA da Fundação CASA e da diretora do CAA, para tratar do 

atraso no início do trabalho e indicação e composição da equipe Fundação Casa que 

atuará no convênio. 

No ano de 2021, foram cadastrados 12.391 prontuários de ex-internos, conforme 

apurado nas reuniões mensais de acompanhamento da execução do convênio: 

Dia Participantes Entrega mensal 

23/09/2021 

Vinicius Guimarães (Chefe de Seção/Fundação 
Casa), Wladimir Marcelo Garcia da Silva 

(Encarregado Administrativo/ Fundação Casa) e 

Eliana Martinelli Avagliano (Diretora Técnica do 
Centro de Arquivo 

Administrativo/DGSAESP/APESP). 

2.800 prontuários de 

ex-internos. 
Cadastrados em 

setembro. 
 

03/11/2021 

Danielle Almeida da Silva (Assessoria de 

Inteligência Organizacional – AIO e 
Coordenadora da CADA/Fundação CASA), 

Vinicius Guimarães (Chefe de Seção/Fundação 
Casa), Eliana Martinelli Avagliano (Diretora 

Técnica do Centro de Arquivo 

Administrativo/DGSAESP/APESP) e Felipe 
Teixeira Hudson (Executivo Público do Centro de 

Arquivo Administrativo/DGSAESP/APESP). 

3.370 prontuários de 

ex-internos. 

Cadastrados em 
outubro. 

01/12/2021 

Danielle Almeida da Silva (Assessoria de 

Inteligência Organizacional - AIO e Coordenadora 
da CADA/Fundação CASA), Vinicius Guimarães 

(Chefe de Seção/Fundação Casa), Eliana 
Martinelli Avagliano (Diretora Técnica do Centro 

de Arquivo Administrativo/DGSAESP/APESP). 

3.241 prontuários de 
ex-internos 

cadastrados em 
novembro. 
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10/02/2022 

Danielle Almeida da Silva (Assessoria de 
Inteligência Organizacional - AIO e Coordenadora 

da CADA/Fundação CASA), Vinicius Guimarães 
(Chefe de Seção/Fundação Casa), Shanna de 

Oliveira Rangel (Diretora Técnica do Núcleo de 

Apoio Logístico/ Centro de Arquivo 
Administrativo/DGSAESP/APESP). 

2.980 prontuários de 

ex-internos 

cadastrados em 

dezembro. 

 
6. Participação em eventos 

6.1 Observatório Municipal de Arquivos - Poder Executivo 

Tema: Experiências e métodos para a avaliação da massa documental acumulada 

Expositores: Eliana Martinelli Avagliano e Edson de Souza Cavalcante 

Dia e horário da apresentação: 19/05/2021 – 10h00 às 12h00. 

 

6.2 5ª Semana Nacional de Arquivos Empoderando Arquivos: Avaliação da 

Massa Documental Acumulada: desafios e possibilidades  

Dia e horário das apresentações: 07/06/2021 – 10h00 às 12h00 

Apresentações:  

Projeto de avaliação da massa documental acumulada na administração direta estadual - 

Eliana Martinelli Avagliano; 

Diagnóstico da massa documental acumulada na administração direta - Felipe Teixeira 

Hudson; 

A experiência do Arquivo Público do Estado na Avaliação da Massa Documental 

Acumulada (MDA) – Shanna de Oliveira Rangel e Edson de Souza Cavalcante; 

Desenvolvimento de curso EAD sobre Avaliação da Massa Documental Acumulada - Lucas 

Spadari C. Alves de Lima. 

6.3 Revista nº 13 do APESP – 30 anos da Lei 8.159/1991: vitalidade e limites  

Artigo: Reflexões sobre a importância da avaliação da Massa Documental Acumulada 

baseada na experiência metodológica do arquivo público do Estado de São Paulo – 

Shanna de Oliveira Rangel e Eliana Martinelli Avagliano 

Dossiê: A centralidade da avaliação na gestão da Massa Documental Acumulada – Eliana 

Martinelli Avagliano 

 
6.4 Participação do Encontro “Gestão Documental e Eliminação de Documentos de Arquivo na 

Administração Pública do Estado de São Paulo”, promovido pelo Centro de Gestão Documental do 
DGDAESP 

Tema: Avaliação da Massa Documental Acumulada 

Expositores: Eliana Martinelli Avagliano e Edson de Souza Cavalcante 

Dia e horário da apresentação: 17//2021 – 10h15 às 10h45 

 
7. Participação em cursos de Educação à Distância (EAD)  

O CAA também participou de 75 cursos EAD, visando aprimorar o conhecimento e 

aperfeiçoar o entendimento sobre temas diversos que perpassam pela rotina de trabalho. 

Abaixo, segue a lista dos cursos propostos durante o trabalho remoto. 

Curso Instituição Setor 

Acessibilidade em Espaços Edificados 
de Uso Público 

Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Acessibilidade em Espaços Urbanos Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NRE 

Ágil no contexto do serviço público Escola Virtual de Governo - EVG NAL 

Análise de Dados como Suporte à 
Tomada de Decisão 

Escola Virtual de Governo - EVG NPT, NAL 

Análise de Dados em Linguagem R Escola Virtual de Governo - EVG NAL 

Atendimento ao Público Fundação Bradesco NPT 

Avaliação da qualidade de serviços 

como base para gestão e melhoria de 
serviços públicos 

Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NRE 
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Ciclo de Gestão do Investimento 

Público 
Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Comissão de PAR Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NRE 

Comunicação não violenta  FECAP NPT 

Conservação Preventiva 
Centro de Preservação APESP 

CAA, NAL, 
NPT e NRE 

Contabilização de benefícios Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Criatividade e Novas Tecnologias no 
Serviço Público 

Escola Virtual de Governo - EVG NAL e NPT 

Controles na Administração Pública Escola Virtual de Governo - EVG NRE 

Cultura Digital Fundação Bradesco NPT 

Defesa do Usuário e Simplificação Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Desenvolvendo Times de Alta 

Performance 
Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Desenvolvimento pessoal e Profissional 

Regulação da Preocupação e da 
ansiedade 

Fundação Bradesco NPT 

Design Thinking para inovação em 
governo 

Escola Virtual de Governo - EVG NRE 

Direito Administrativo Instituto Federal do Rio NRE 

Direito e Novas Tecnologias Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Documentação de acervo museológico Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Educação em Direitos Humanos Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Elaboração de Plano de Dados Abertos Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NRE 

Elaboração de Plano de Logística 
Sustentável 

Escola Virtual de Governo - EVG NAL 

EMAG-Conteudista Escola Virtual de Governo - EVG NAL 

eMag Desenvolvedor Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Ética e Serviço Público Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Finanças Públicas Instituto Federal do Rio NRE 

Excel Básico Iestudar cursos online NRE 

Gestão de conflitos e Negociação 
Escola Virtual de Governo - EVG 

NAL, NPT e 
NRE 

Gestão de Equipe em Trabalho Remoto Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NAL 

Gestão de Risco em Processos de 
Trabalho 

Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Gestão do Conhecimento no Setor 
Público 

Escola Virtual de Governo - EVG NAL 

Gestão do Conhecimento no Setor 
Público 

Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NRE 

Gestão da Estratégia com BSC - 

Fundamentos 
Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Gestão Pessoal - Base para a Liderança Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Gestão por competência Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Governo Aberto Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Inteligência Artificial no Contexto do 

Serviço Público 
Escola Virtual de Governo - EVG 

NPT, NAL e 

NRE 

Inteligência Emocional na Formação 
dos Lideres 

FECAP NPT 

Introdução à Gestão de Projetos Fundação Bradesco NPT 

Introdução a Gestão e Apuração da 
Ética Pública 

Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NRE 
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Introdução a Redes de Computadores Fundação Bradesco NPT 

Introdução ao Sistema SIGEPE – AFD Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Lei Geral de Proteção de Dados - 
Congresso LGPD 

UDEMY NPT 

Liderança de pessoas na prática FECAP NPT 

Liderança e Gestão de Equipes Escola Virtual de Governo - EVG NAL e NPT 

Linguagem simples aproxima o 

Governo das pessoas. Como usar? 
Escola Virtual de Governo - EVG NAL e NPT 

Macroeconomia Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NRE 

Microeconomia Escola Virtual de Governo - EVG NPT  

Microsoft Excel 2013 – Básico Fundação Bradesco NPT 

Microsoft Excel  2013 – Intermediário Fundação Bradesco NPT 

Microsoft Excel 2016 – Básico Fundação Bradesco NPT 

Microsoft Excel  2016 – Intermediário Fundação Bradesco NPT 

Microsoft Word 2013 - Intermediário Fundação Bradesco NPT 

Microsoft Word 2016 - Básico Fundação Bradesco NPT 

Microsoft PowerPoint 2016 - Básico Fundação Bradesco NPT 

Mundo Conectado - Manual de 

Sobrevivência 
Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Noções Básicas do Trabalho Remoto Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

O papel do DEVOPS na transformação 

digital dos serviços públicos 
Escola Virtual de Governo - EVG NAL 

Orçamento Público Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Pesquisa com usuários: como ouvir 

cidadãos e empresas para melhorar 

seus serviço 

Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Planejamento Estratégico para 
Organizações Públicas 

Escola Virtual de Governo - EVG NAL 

Planejamento governamental Instituto Serzedello Corrêa NPT 

PowerPoint 2010 Fundação Bradesco NPT 

Primeiros Passos para o uso da 

linguagem simples 
Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Proteção de Dados Pessoais no Setor 

Público 
Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Redação Oficial: Tópicos Essenciais Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NRE 

Semana Nacional de Arquivos 
 

CAA, NAL, 

NPT e NRE 

Scrum no Contexto do Serviço Público Escola Virtual de Governo - EVG NPT e NRE 

Siape Cadastro Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Siape Folha Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Teletrabalho e Educação à Distância Escola Virtual de Governo - EVG NPT 

Teletrabalho Emergencial em Época de 

Pandemia: A solução esta em casa 
FECAP NPT 

 

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 conservação preventiva 

como o controle e monitoramento dos fatores ambientais (temperatura e umidade) e dos agentes  
biológicos (fungos, roedores, brocas, entre outros), em conformidade com as orientações do Centro 
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de Preservação, do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo, a f im de evitar a deterioração 

dos documentos e garantir o seu estado de conservação. 
 
1. Acom panhamento do desenvolvimento do sistema de gerenciamento das atividades executadas 

pelo Centro de Arquivo Administrativo 
O objetivo é desenvolver um sistema para o CAA que seja capaz de automatizar e registrar todas as 
etapas do trabalho de movimentação, avaliação, cadastro, processamento, empréstimo, 

gerenciamento dos acervos e depósitos, bem como o desenvolvimento de relatórios parciais e gerais. 

No primeiro semestre do ano de 2021 foram realizadas 17 reuniões para definição de 

cronograma, esclarecimento de dúvidas e apresentação do desenvolvimento do sistema. 

No segundo semestre o desenvolvimento do sistema foi interrompido, frente a outras 

demandas emergenciais solicidadas ao setor responsável do APESP e, foi realizada 

apenas 01 reunião para apresentação de novo cronograma de execução para o ano 

seguinte. 

REUNIÕES DO SIGCAA 

DATA EQUIPE TEMA 

05 de janeiro de 2021 
CAA 

Elaboração do cronograma de reuniões para 

desenvolvimento do sistema 

06 de janeiro de 2021 CAA E CPID Reunião para definição do cronograma 

13 de janeiro de 2021 CAA E CPID Reunião sobre dúvidas dos requisitos 

14 de janeiro de 2021 
CAA 

Atualização da estrutura da planilha de 

requisitos do sistema 

03 de fevereiro de 

2021 
CAA E CPID 

Reunião sobre dúvidas dos requisitos 

04 de fevereiro de 

2021 
CAA 

Atualização da estrutura da planilha de 

requisitos do sistema 

12 de fevereiro de 
2021 

CAA E CPID 
Reunião para apresentação e revisão da Sprint 1 

03 de março de 2021 CAA Conferência e validação da Sprint 1 do sistema 

04 de março de 2021 
CAA 

Atualização da estrutura da planilha de 

requisitos do sistema 

22 de março de 2021 CAA E CPID Reunião sobre dúvidas dos requisitos 

07 de março de 2021 
CAA  

Envio ao CPID das dúvidas respondidas pelo 

CGD 

13 de abril de 2021 
CAA E CPID 

Reunião para encaminhamento do cronograma e 
desenvolvimentos do sistema 

16 de abril de 2021 
CAA E CPID 

Reunião para definição de cronograma e 
desenvolvimento do sistema 

11 de maio de 2021 CAA E CPID Reunião para apresentação e revisão da Sprint 2 

25 de maio de 2021 
CAA E CPID 

Reunião para atualização do cronograma de 
desenvolvimento do sistema 

27 de maio de 2021 
CAA  

Atualização da estrutura da planilha de 
requisitos do sistema 

28 de maio de 2021 CAA  Conferência e validação da Sprint 2 do sistema 

19 de novembro de 
2021 

CAA E CPID 
Reunião sobre a nova proposta de cronograma 
para execução em 2022 

15 de dezembro de 
2021 

CPID 
Disponibilização da versão Beta do SIGCAA  
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Realização de reuniões gerenciais para ajuste do cronograma  

O envio de um cronograma com a projeção das atividades que serão entregues é 

fundamental. A princípio, a proposta era que as reuniões acontecessem de 15 (quinze) 

em 15 (quinze) dias. Porém, ocorrendo intervalos muito grandes entre as reuniões de 

apresentação das Sprint, foi solicitado à direção do Centro de Processamento de 

Informações Digitais (CPID)  que entregasse um calendário a partir das condições 

operacionais de execução da equipe de desenvolvimento.   

Entretanto, em 09 de abril de 2021, foi anunciada a saída do então diretor do CPID, na 

ocasião, Ramon Santoro. Com intuito de gerenciar o desenvolvimento do sistema, sem 

perdas e garantindo a sequência das ações, realizou-se uma reunião em 16 de abril de 

2021 em que f icou encaminhada a proposta de novo cronograma, uma vez que havia 

atraso da Sprint 2 devido as demandas do site do APESP, as dúvidas nas TTD e, por f im, 

devido a saída do ex-diretor do CPID. Conforme estabelecido na reunião, o cronograma 

das reuniões (15 em 15 dias) f icou definido da seguinte forma: Sprint 2 – 07/05; Sprint 

3 – 28/05; Sprint 4 – 18/06; Sprint 5 – 09/07. 

A Sprint 2 foi apresentada pelo CPID, conferida e validada pelo CAA, mas o cronograma 

mais uma vez não garantiu a continuidade das atividades. Por conta de demandas e 

solicitações ao CPID, o cronograma não foi cumprido e, novamente, realizou-se uma 

reunião para def inição do calendário, dessa vez com o novo diretor do CPID, Bruno 

Favotto.  Na ocasião, o CPID informou que só poderia retomar as atividades de 

desenvolvimento a partir de 14 de junho de 2021 e, posteriormente, disponibilizar o novo 

cronograma das ações. 

Durante o 4º, 5º e 6º bimestre do presente ano não houve o cumprimento dos prazos e 

o sistema terá continuidade em 2022. Devido a interrupção do desenvolvimento, ocorreu 

uma reunião no dia 19 de novembro de 2021, onde foi pontuado pelo responsável por 

desenvolver o sistema, os limites e a possibilidade da continuação. O responsável 

informou que enviaria novo cronograma de execução para 2022, assim como um 

protótipo para teste ao CAA ainda em 2021. 
1.2 Elaboração e validação dos requisitos  

 
 
 

Sistema de Gerenciamento do 
Centro de Arquivo 

Administrativo 
 

1º Bimestre 2021 
1)Definição de Cronograma;  
2)Dúvidas de requisitos;  
3)Entrega, conferência e 
validação da Sprint 1. 

 
 

2º Bimestre 2021 
1)Definição de Cronograma;  
2)Dúvidas de requisitos;  
3)Mudança na direção do CPID 
com a saída do diretor.  
 

3º Bimestre 2021 
1) Definição de Cronograma;  
2)Dúvidas de requisitos; 
3)Entrega, conferência e 
validação da Sprint 2; 
4) Disponibilização da versão 
Beta. 
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O NAL elaborou os requisitos, objetivando solicitar as demandas de forma padronizada e em 

correspondência com a linguagem utilizada no desenvolvimento de sistemas informatizados e, por 
isso, eles são f requentemente revisados para subsidiar as ações do sistema.  
O NAL, juntamente com o CPID, valida os requisitos que são obtidos em cada etapa de entrega do 

sistema. A metodologia utlizada no sistema denomina-se Scrum. Ela é um f ramework para 
desenvolver, entregar e manter produtos complexos e é fundamentada nas teorias empíricas de 
controle de processo, ou empirismo, empregando uma abordagem interativa e incremental para 

aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos. 
O coração do Scrum é a Sprint, dura um mês ou menos, enquanto um item “Pronto”, incremento de 
produto potencialmente liberável é criado. E, até o momento, foram validadas a Sprint 1 e 2, confrome 

o quadro abaixo: 

 

 

 

DATA DE VALIDAÇÃO SPRINT 

03 de março 2021 Sprint 1 

28 de maio   2021 Sprint 2 

 

2.1 Gestão e controle dos depósitos do Centro de Arquivo Administrativo 

O NAL mantém o controle dos espaços disponíveis no depósito, promove o arquivamento 

e o desarquivamento de documentos, mantendo sempre a organização necessária do 

acervo no Bloco A. 

2.1 Levantamento da capacidade de armazenamento e ocupação dos depósitos do Bloco 

A 

Os depósitos do CAA f icam localizados no Bloco A do APESP. Tem-se, atualmente, 08 

(oito) depósitos que custodiam a guarda dos documentos de arquivo intermediário.  

Para f ins de orientações, abaixo segue o quadro com o número of iciais das salas e os 

respectivos números genéricos utilizados em cada um dos depósitos do CAA.  

 

 

 

 

 

 

 

Em levantamento realizado, obteve-se os 

dados com a capacidade total, a quantidade 

de espaço ocupado e a quantidade de espaço 

disponível nos depósitos, expressa em 

números de caixas-arquivo. O Cálculo 

aproximado foi realizado levando em 

consideração que a maioria das estantes tem 

09 (nove) prateleiras e em cada prateleira a 

capacidade para 06 (seis) caixas arquivo, 

isto é, a multiplicação das prateleiras pela quantidade de caixas-arquivo, o que equivale 

a 54 (cinquenta e quatro) caixas arquivo em cada estante.  

Com apoio superior: 54 caixas por estante. 

Sem apoio superior: 48 caixas por estante. 

No levantamento não foi contabilizado o depósito 32 (Sala A3 261), pois é utilizado para 

armazenamento dos documentos da Fundação CASA. Assim como, não foi considerado o 

depósito 13 (Sala A1 244), uma vez que este é dividido entre o Departamento de 

Preservação e Difusão do Acervo (DPDA) e DGSAESP.  

Sendo assim, a capacidade total, a quantidade ocupada e a quantidade livre dos 

depósitos em caixas arquivo e em metros lineares (0,14 x quantidade de caixas arquivo), 

f icam expressas no quadro abaixo. 

SALA DEPÓSITO 

SEGUNDO ANDAR 

A2 251 21 

A2 252 22 

A2 253 23 

TERCEIRO ANDAR 

A3 260 31 

A3 262 33 

QUARTO ANDAR 

A4 271 41 

A4 272 42 

A4 273 43 



 

 

72 
 

 

2ºANDAR 

QUANTIDADE CAPACIDADE OCUPADO 
DIPONÍVEL 

 

Caixa arquivo 

 

37.946 

 

27.715 

 

10.231 

 

Metro Linear 

 

5312,44 

 

3880,1 

 

1432,34 

3ºANDAR 

QUANTIDADE CAPACIDADE OCUPADO 
DIPONÍVEL 

 
Caixa arquivo 

 

 
28.570  

 
23.903 

 
4.667 

 

Metro Linear 
 

 

3999,8 

 

3346,42 

 

653,38 

 

4ºANDAR 

QUANTIDADE CAPACIDADE OCUPADO 
DIPONÍVEL 

 

Caixa arquivo 

 

35.113 

 

34.211 

 

902 

 

Metro Linear 

 

4915,82 

 

4789,54 

 

126,28 

 

TOTAL GERAL CAA – BLOCO A 

QUANTIDADE CAPACIDADE OCUPADO DIPONÍVEL 

 
Caixa arquivo 

 
101.629 

 
85.829 

 
15.800 

 
Metro Linear 

 
14228,06 

 
12016,06 

 
2212 

 

Cabe destacar que, o número apresentado já contabiliza a entrada de documentos no 

ano de 2021. Em 16 de fevereiro de 2021 foram recebidas por transferência 529 caixas 

arquivo e em 12 de março de 2021 foram recebidas também por transferência 969 

caixas arquivo, ambas da CPOS que são de guarda permanente e aguardam o 

cumprimento dos seus prazos no arquivo intermediário.  

Além disso, em condições de excepcionalidade, o CAA garantiu o recebimento de 12.676 

caixas arquivo de fase corrente da CPOS, por se tratar de órgão extinto do governo 

estadual.  

2.2     Atualização dos conjuntos documentais custodiados pelo CAA no Bloco A  
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A atualização realizada de 01 a 08 de outubro de 2021, pelo NAL, objetivou listar os 

conjuntos documentais sob custódia do CAA que estão no Bloco A, auxiliando no 

processo de identif icação e localização dos acervos. 

O levantamento visou a identif icação do nome do órgão/entidade produtor dos 

documentos e, seu respectivo depósito/sala, onde o mesmo encontra-se armazenado, 

podendo ser no 2º andar (depósito 21, 22 e 23), no 3º andar (depósito 31 e 33) ou no 

4º andar (depósito 41, 42 e 43), conforme demonstrado no quadro a seguir. 

2º ANDAR 

CONJUNTOS DOCUMENTAIS DEPÓSITO - SALA 

Casa Civil do Estado de São Paulo  

 
Depósito 21 - Sala A2 251 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - PGE 

Casa Civil do Estado de São Paulo  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Depósito 22 - Sala A2 252 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - PGE 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

11° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo 

28° Cartório de Registro Civil de São Paulo 

Companhia Paulista de Obras e Serviços- CPOS 

Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 

Municipal - CEPAM 

Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo 

Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo 

11° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo  

 
Depósito 23 – Sala A2 253 

 

 
 

 
 

 

28° Cartório de Registro Civil de São Paulo 

Conselho Estadual de Informática - CONEI 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo - SAA 
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Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo - SSP 

3º ANDAR 

CONJUNTOS DOCUMENTAIS DEPÓSITO - SALA 

Fundação Sistema Estadual de Análise de dados - 

SEAD 

 

Depósito 31 – Sala A3 260 

Secretaria de Economia e Planejamento - SEP  

 
 

Depósito 33 – Sala A3 262 Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo 

Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 

Municipal - CEPAM 

Secretaria de Estado da Saúde - SES 

Secretaria do Interior do Estado de São Paulo 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - PGE 

4º ANDAR 

CONJUNTOS DOCUMENTAIS DEPÓSITO - SALA 

Companhia Paulista de Obras e Serviços- CPOS Depósito 41 – Sala A4 271 

Companhia Paulista de Obras e Serviços- CPOS  

Depósito 42 – Sala A4 272 
 

Secretaria de Estado da Educação - SEE 

Secretaria de Estado da Educação – SEE Depósito 43 – Sala A4 273 

 

2.3    Levantamento do depósito para documentos intermediários destinados à guarda 

permanente e à eliminação no Bloco A  

Com o intuito de organizar e monitorar os documentos sob custódia do CAA, o NAL 

analisou e verif icou-se que o depósito 23 (Sala A2 253) seria o mais viável para 

armazenar os documentos intermediários destinados a guarda permanente. 

A proposta do NAL é liberar o depósito 23 para os documentos intermediários de guarda 

permanente. E, neste caso, será necessário realocar 9.322 caixas-arquivo do depósito 23 

para os depósitos 21 e 22. Toda a movimentação tem previsão de ser concluída até o 1º 

semestre do ano seguinte. 
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CONJUNTOS DOCUMENTAIS DEPÓSITO 21: Casa Civil e PGE;  

CONJUNTOS DOCUMENTAIS DEPÓSITO 22: Casa Civil, PGE, Secretaria da Cultura, 11º e 

28º Cartório, CPOS, CPAM, Secretaria de Esporte, lazer e Turismo e Secretaria de 

Habitação;  

CONJUNTOS DOCUMENTAIS DEPÓSITO 23: Secretaria da Cultura, 11º e 28º Cartório, 

CONEI, Secretaria da Agricultura e Secretaria de Segurança Pública. 

Os documentos intermediários destinados à eliminação f icarão no 1º andar, sala onde já 

se encontra grande parte dos documentos destinados à eliminação.  

2.4 Atualização topográfica dos depósitos  

O topográfico dos depósitos do CAA no Bloco A foi iniciado em 27 de setembro de 2021 e 

está em curso, com previsão de continuidade para o ano seguinte. Ela objetiva alcançar a 

representação em planta (Excel) das características dos depósitos onde estão 

armazenados e acondicionados os documentos sob custódia do CAA, identif icando: 

depósito, corredor, f ileira, estante, prateleira, caixa. O levantamento topográfico em 

curso será realizado do 4º para o 2º andar: 

4º andar - Depósito 41, 42 e 43; 

3º andar - Depósito 31 e 33; 

2º andar - Depósito 21, 22 e 23. 

2.5 Movimentação dos documentos intermediários da CPOS destinados à guarda 

permanente no Bloco A 

O CAA custodiou de 09/04/2021 a 23/11/2021 a documentação intermediária de guarda 

permanente da Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS), composta por 1.498 

caixas-arquivo, que foram movimentadas para o 7º andar do bloco anexo, onde hoje se 

encontram armazenadas. A documentação estava armazenada, anteriormente, no 

depósito 42 (Sala A4 272) e, são referem-se a:  

SI: 447 caixas arquivo aguardando prazo com destinação f inal a guarda permanente;  

EI: 1.051 caixas arquivo aguardando prazo com destinação f inal a guarda permanente.  

Antes de iniciar a ação, no dia 07/10/2021, o DPDA realizou uma vistoria, por meio de 

amostragem, analisando as condições da documentação e confirmou estarem aptas ao 

recolhimento, sem índice de contaminação para a realização da movimentação dos 

documentos ao 7º andar do prédio anexo. 

Das 1.498 caixas-arquivo da CPOS que estavam armazenadas no depósito 42 do CAA, 

320 (SI 01 a SI 320) foram movimentas para o 7º andar do bloco anexo nos dias 08 e 

13/10/2021. 

Em seguida, do dia 16/11 a 23/11/2021, o NAL coordenou a ação para realização da 

movimentação de 1.170 caixas-arquivo, dando continuidade aos mesmos conjuntos 

documentais, sendo eles: 

SI: 127 caixas arquivo aguardando prazo com destinação f inal a guarda permanente;  

EI: 1.051 caixas arquivo aguardando prazo com destinação f inal a guarda permanente. 

Monitoramento dos depósitos do Centro de Arquivo Administrativo 

O NAL desenvolve ações de conservação preventiva, visando o monitoramento e o 

controle permanente das condições dos depósitos.  

3.1     Organização do curso on-line de Conservação Preventiva  

Com intuito de aprimorar os trabalhos realizados no CAA, foi levantada a necessidade de 

entender mais especif icamente, atividades formuladas e executadas em relação a 

conservação preventiva. Por isso, foi proposto um curso on-line em parceria com o 

Centro de Conservação Preventiva (CCP), o Núcleo de Ação Educativa (NAE) e o Núcleo 

de Formação e Treinamento (NFT).  

Objetivou-se, além da interlocução entre o Centro de Conservação Preventiva (CCP) e 

Núcleo de Apoio Logístico (NAL), a colaboração conjunta do Núcleo de Processamento 

Técnico (NPT) e do Núcleo de Registro e Empréstimo (NRE), no que tange a conservação 

preventiva dos depósitos do BLOCO A e dos documentos sob custódia do CAA.  

O Curso on-line de conservação preventiva foi ministrado pela palestrante Profª Norma 

Cianflone Cassares na plataforma Teams com os servidores do CAA, durante os dias 26, 

27 e 30 de abril de 2021 às 14:00h. Posterior à f inalização do curso, foi emitido o 

certif icado para os participantes que obtiveram aproveitamento de 63,33% das aulas. O 

formato do curso estabeleceu-se da seguinte forma:  
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Apresentação do conteúdo pelo Centro de Conservação Preventiva (CCP); 

abertura para debate/discussão. 

DATA HORÁRIO LOCAL DURAÇÃO 

26 de abril (segunda – feira) 14h00 Plataforma Teams 1h30min 

27 de abril (terça –feira) 14h00 Plataforma Teams 1h30min 

30 de abril (sexta- feira) 14h00 Plataforma Teams 1h30min 

 

3.2    Plano de ação para o controle de fechamento e abertura dos depósitos do Bloco A 

O plano de monitoramento pra os depósitos do CAA, sob responsabilidade do NAL, tem o 

intuito de realizar o controle das condições dos depósitos, conforme vistorias que são 

realizadas periodicamente pelo CCP (Centro de Conservação Preventiva) e, também, 

mediante a abertura e o fechamento diário dos depósitos do Bloco A. 

Para f ins de compreensão, abaixo seguem as salas 09 (nove) salas e os respectivos os 

números genéricos dos depósitos que são alvo de monitoramento. 

A4 271 – Depósito 41;  

A4 272 – Depósito 42; 

A4 273 – Depósito 43;  

A3 260 – Depósito 31;  

A3 261 – Depósito 32;  

A3 262 – Depósito 33;  

A2 251 – Depósito 21;  

A2 252 – Depósito 22; 

A2 253 – Depósito 23. 

O plano de ação iniciou em 27 de setembro de 2021, com as portas sendo fechadas na 

parte da manhã, pois é o horário onde há maior circulação de pessoas, evitando qualquer 

acesso, perda e/ou violação dos documentos indevidamente. No horário noturno não há 

movimentação de pessoas (ou muito pouca) e os depósitos passam mais tempo abertos, 

permitindo a entrada e circulação de ar, assegurando o cumprimento aos procedimentos 

da preservação nos conjuntos documentais.  

DEPÓSITOS DIAS DA SEMANA 

HORÁRIO DE 

FECHAMENTO/ 

RESPONSÁVEL 

HORÁRIO DE 

FECHAMENTO/ 

RESPONSÁVEL 

21 Segunda a sexta – feira 09h00/ NRE 16h00/ NRE 

22 Segunda a sexta – feira 09h00/ NRE 16h00/ NRE 

23 Segunda a sexta – feira 09h00/ NRE 16h00/ NRE 

31 Segunda a sexta – feira 09h00/ NAL 16h00/NAL 

32 Segunda a sexta – feira 09h00/ NAL 16h00/NAL 

33 Segunda a sexta – feira 09h00/ NAL 16h00/NAL 

41 Segunda a sexta – feira 09h00/ NAL 16h00/NAL 

42 Segunda a sexta – feira 09h00/ NAL 16h00/NAL 

43 Segunda a sexta – feira 09h00/ NAL 16h00/NAL 

3.2.1 Identif icação e informações nas salas/depósitos 

Para auxiliar no processo de identif icação, o NAL colocou placas em todas as portas, 

indicando a numeração of icial da sala e o referido número do depósito no 2º, 3º e 4º 

andar. Além disso, também foi colocado um aviso em todas as portas dos depósitos do 

2º, 3º e 4º andar informando que o horário abertura e fechamento das portas. 

09h00 às 16h00 – Portas dos depósitos fechadas; 

16h10 às 09h00 – Portas dos depósitos abertas. 

Dentro dos depósitos foi realizado o emplacamento nas estantes, identif icando os 

corredores e suas respectivas f ileiras. 

Atendimentos realizados pelo Núcleo de Apoio Logístico  
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No ano de 2021 o CAA recebeu um total de 12.676 caixas-arquivo, armazenados nos 

depósitos 41, 42 e 22 do Bloco A, referente a documentação do Departamento de 

Entidades Extintas (DEE).  

Os documentos do DED encontram-se em fase corrente, por isso, são realizados 

atendimentos para consulta, digitalização e/ou retirada dos documentos, conforme 

demanda.  

Ainda em relação aos atendimentos, quando necessário, o NAL atende as demandas 

relacionadas a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 

(Fundação CASA), que atualmente trabalho no Bloco A com o cadastramento de 

prontuários dos ex internos da instituição. 

Os atendimento realizados pelo NAL corresponde ao total de 06 (seis), conforme 

demandas.  

ATENDIMENTOS DO NAL 

 

PERÍODO  ÓRGÃOS/ENTIDADES - UNIDADE 

 

CLASSIFICAÇÃO DA DEMANDA 

 

 
 

AGOSTO 

Secretaria da Fazenda – DED Consulta e cópia de documentos 

Secretaria da Fazenda – DED Consulta e cópia de documentos 

Secretaria da Fazenda – DED Consulta e cópia de documentos 

Secretaria da Administração Penitenciária 

– 
FUNDAÇÃO CASA 

Convênio/Parceria 

SETEMBRO Secretaria da Fazenda – DED Consulta e retirada de documentos 

NOVEMBRO  Secretaria da Fazenda – DED Consulta e retirada de documentos 

 

Participações em atividade e eventos  

Com intuito de aperfeiçoar o conhecimento sobre os diversos temas que perpassam a 

rotina de trabalho, o NAL buscou assistir os eventos on-line que abordaram importantes 

temáticas da área de arquivistica. 

ATIVIDADES E EVENTOS 

PLATAFORMA NOME DO EVENTO DATA 

YouTube 
Apresentação do Projeto para Avaliação 
da MDA 

04 de março de 2021 

YouTube 
Oficina - Unidades de descrição: do item 
à série 

04 de março de 2021 

YouTube Lançamento da Revista do Arquivo nº 12 14 de abril de 2021 

YouTube 
V Seminário de Gestão Documental e 
Acesso à Informação 

17 de maio de 2021 

Teams 
5ª Oficina -  Projeto Observatório de 

Arquivos Municipais - Poder Executivo 
19 de maio de 2021 

YouTube 

5ª Semana Nacional de Arquivos. Live: 

"O Programa SP Sem Papel e a 
transformação digital na Administração 

Pública Paulista: Desafios e 

Perspectivas" 

07 de julho de 2021 

YouTube 
5ª Semana Nacional de Arquivos. Live: 
"23º Encontro Paulista sobre Gestão 

Documental e Acesso à Informação” 

08 de julho de 2021 

YouTube 

5ª Semana Nacional de Arquivos. Live: 

"Os Arquivos Públicos e a governança de 
dados governamentais" 

10 de julho de 2021 
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YouTube 

III Jornadas de Conservación Preventiva 

y Gestíon de Riesgos". Participação da 
palestra: Desafíos de la conservación 

Preventiva y la Gestíon de Riesgos em 

Tiempo de Pandemia 

27 de julho de 2021 

YouTube 
Projeto para avaliação da MDA nos 
órgãos da administração indireta 

06 de agosto de 2021 

YouTube 

Bate Papo Arquivo Digital com a Live: "O 
que você precisa a saber sobre a 

Portaria de digitalização e eliminação de 
documentos?" 

31 de agosto de 2021 

YouTube 
24º Encontro Paulista sobre Gestão 
Documental e Acesso à Informação 

11 de novembro de 2021 

YouTube 
Gestão Documental e Eliminação de 
Documentos de Arquivo na 

Administração Pública do Estado de SP 

17 de novembro de 2021 

 

 

Núcleo de Processamento Técnico - NPT 

 

O Núcleo de Processamento Técnico é responsável por aplicar nos documentos 

custodiados pelo Centro de Arquivo Administrativo, a classif icação e temporalidade 

previstas nos planos de classif icação e tabela de temporalidade de documentos das 

atividades-meio, of icializados pelo Decreto nº 48.898/2004 e das atividades-f im, 

devidamente aprovados pelo Arquivo Público do Estado e of icializados pelos 

órgãos/entidades estaduais. 

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

cumpriram seus prazos de guarda e  o recolhimento de documentos de guarda 

permanente ao Arquivo Permanente/DPDA/Arquivo Público do Estado. 

 

1. Avaliação de documentos 

A avaliação consiste na análise, identif icação dos documentos e sua respectiva 

classif icação, bem como na verif icação dos prazos de guarda e destinação f inal. No ano 

de 2021 foram avaliados 1.818 livros diversos, com datas-limite de 1890 a 1984, 

contendo controle de ponto, balancetes, of ícios, contratos e outros tipos documentais, 

dos seguintes órgãos:  Secretarias de Governo, Segurança Pública, Agricultura e 

Abastecimento,  Educação, Obras e Meio Ambiente, Interior, Procuradoria Geral do 

Estado, do Serviço Social do Estado e documentos cartoriais. Dos documentos avaliados: 

▪ 1.421 foram destinados à eliminação; 

▪ 176 intermediários (com prazo de guarda a cumprir); 

▪ 191 de guarda permanente; 

▪ 30 de amostragem.  

Também foram avaliadas 804 caixas sendo: 
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▪ 49 caixas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento: 

o 2 caixas para eliminação; 

o 47 de Guarda Permanente. 

▪ 755 caixas da Secretaria de Educação e Saúde Pública – SESP: 

o 741 caixas para eliminação; 

o 08 caixas para guarda permanente; 

o 06 caixas para guarda intermediária.  

 

2. Atendimento técnico a órgãos e entidades da administração pública estadual, 

esclarecendo dúvidas a respeito da avaliação e eliminação de documentos em larga 

escala (remotamente) e atendimento a demandas emergenciais (presencialmente):  

a. Remotamente: 

▪ Instituto de Infectologia Emílio Ribas; 

▪ Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; 

▪ Secretaria de Desenvolvimento Social; 

▪ Secretaria de Cultura e Economia Criativa. 

▪ Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente; 

▪ Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô 

b. Presencialmente: (possibilidade de liquidação e extinção de entidades) 

▪ Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA; 

▪ Empresa Metropolitano de Transporte Urbano – EMTU (SBC, Diadema, São 

Mateus, Jabaquara, Sede – Centro, SP). 

2. Atividades complementares realizadas:    

▪ Movimentação de caixas dos depósitos (1°, 2°, 3° e 4° andares), devido a 

necessidade de retirada para realização da prova de carga no Bloco A; 

▪ Realização dos testes de 47 “réguas” para eliminação de documentos (01 

Atividade-Meio e 46 Atividade-Fim); 

▪ Colaboração da movimentação de 1.170 caixas da CPOS; 

 

3. Recolhimento de documentos ao Departamento de Preservação e Difusão do 

Acervo 

Foram recolhidas 414 caixas do Fundo Educação e Saúde Pública – SESP, após avaliação 

dos documentos. 

 

4. Gráfico com a quantidade de documentos avaliados, passíveis de eliminação 

e recolhidos ao Departamento de Preservação e Difusão do Acervo/APESP 

nos últimos exercícios. 
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81 
 

 

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, e os documentos de guarda permanente que 

serão recolhidos ao Departamento de Preservação e Difusão do Acervo. 

 

1. Atendimento aos órgãos produtores de documentos custodiados pelo Centro 

de Arquivo Administrativo 

363 documentos emprestados, 56 documentos devolvidos e 09 documentos consultados, 

totalizando 428 atendimentos. 

 

Órgãos/Entidades 

Quantidade de documentos 

Emprestados Devolvidos Consulta 

SECRETARIA DE GOVERNO 12 0 0 

11º CARTÓRIO SANTA CECÍLIA 47 34 0 

28º CARTÓRIO JARDIM PAULISTA 41 0 0 

FUNDAÇÃO CASA 261 19 0 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3 0 

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 1 0 0 

CONSULENTES 0 0 9 

 

Evolução dos atendimentos realizados pelo NRE 

 

Atendimentos NRE/ CAA 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Empréstimos 1229 935 1143 332 241 363 

Devoluções 741 662 578 795 169 56 

Não 
localizados 

4 5 0 4 0 0 

Consultas 0 0 0 0 0 9 

TOTAL  1974 1602 1721 1131 410 428 

 

 

2. Cadastramento de 520 documentos avaliados pelo Núcleo de Processamento 

Técnico. 
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3. Acompanhamento das transferências  

O Núcleo de Registro e Empréstimo acompanhou o recebimento por transferência de 

documentos da Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS, em processo de 

desmobilização. Foram recebidas 529 caixas arquivo, no dia 16/02/2021, e 969 caixas 

arquivo, no dia 12/03/2021, totalizando 1.498 caixas arquivo (209,72 metros 

lineares). 

 


