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APRESENTAÇÃO 

 
 
A Gestão Documental é um apoio essencial à eficiência e eficácia das organizações, 
subsidiando seu desenvolvimento científico e cultural com reflexos significativos na 
sociedade como um todo e visa promover a gestão dos documentos de arquivo, bem como 
assegurar o acesso às informações neles contidas, de acordo com o § 2º do artigo 216 da 
Constituição Federal e com o artigo 1º da Lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 
 
Objetivando normalizar as atividades desenvolvidas pelas áreas de Protocolo e Arquivo, 
proporcionando maior agilidade na tramitação de documentos não só entre as unidades 
componentes da Secretaria, mas também nas relações entre os demais órgãos 
governamentais, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente regulamentou as atividades de 
protocolo e arquivo, através da Resolução SMA 29, de 31-5-2007. 
 
Produzimos este material, com base na resolução vigente, acreditando que seria 
imprescindível dotar os servidores de algo mais ao seu alcance, buscando solucionar 
problemas rotineiros. 
 
Com esta iniciativa pretendemos estar prestando uma contribuição adequada ao processo 
de melhorias do serviço público. 
 
 
 
Maria Geruseneide Silva de Jesus 
Diretora do Centro de Gestão de Documentos 
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O PROTOCOLO 
 
 
De acordo com a Resolução SMA 29, de 31/05/2007, que regulamentou as atividades de 
protocolo e arquivo, as unidades que exercem funções de Protocolo e Arquivo, no âmbito da 
Secretaria do Meio Ambiente, têm as seguintes atribuições: 
- Receber, conferir, registrar, autuar, expedir e controlar a distribuição de documentos; 
- Informar, quando solicitado, sobre a localização dos documentos e 
- Providenciar a classificação, organização e conservação dos arquivos, sendo os 

documentos arquivados com base na Tabela de Temporalidade de Documentos, com 
fundamento nos Decretos 48.897/2004 e 48.898/2004, Resolução SMA 6, de 8/2/2007, 
e demais que por ventura venham a ser editados. 

 
O Centro de Gestão de Documentos tem as seguintes atribuições, conforme o disposto no 
artigo 38, do Decreto 57.933, de 02 de abril de 2012: 
- Realizar os serviços de classificação, organização e conservação de arquivos; 
- Fornecer certidões e cópias do material arquivado; 
- Colaborar com a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, a que se referem 

o Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989, e os artigos 34 a 38 do Decreto nº 48.897, 
de 27 de agosto de 2004, no desempenho de suas funções; 

- Receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e controlar a distribuição de 
papéis e processos; 

- Informar sobre a localização de papéis, documentos e processos em andamento; 
- Receber, distribuir e expedir a correspondência e 
- Organizar e viabilizar os serviços de malotes. 
 
As unidades com atribuição de protocolo têm competência para a abertura de 
correspondências destinadas às Unidades Administrativas, Orçamentárias ou de Despesa, 
salvo correspondências particulares ou confidenciais. Após prévia triagem, as mesmas serão 
encaminhadas à unidade destinatária. 
 
 
DOCUMENTOS 
 
 
Deverão ser cadastro no SIGAM, todos os documentos, produzidos ou recebidos, que por 
sua natureza exigirem exame mais detalhado ou tramitação nas unidades da SMA. 
 
Verificada a impossibilidade ou a impraticidade do processamento, em um único feito, os 
documentos em que haja mais de um interessado ou que trate de mais de um assunto, 
poderão ser desdobrados em tantas vias quantos forem os interessados ou assuntos, a fim 
de que sejam solucionadas as várias questões isoladamente. 
 
Todos os documentos cadastrados no SIGAM deverão conter, obrigatoriamente, carimbo da 
unidade que cadastrou contendo: Número do protocolo, data e nome legível. 
 



 5 

Antes de efetuar o cadastro do documento, deverá ser realizada pesquisa no SIGAM, a fim 
de verificar que o referido documento já não foi cadastrado, ou se existe um processo que 
trate do assunto. 
 
Se o documento já tenha sido cadastrado, tramitar o mesmo para a unidade onde o já 
cadastrado se encontre, ou solicitar o envio para que seja realizada a juntada. 
 
Se for constatada a existência de processo, a unidade deverá documentar no SIGAM e: 
- Proceder a juntada do documento ao processo, caso esteja em seu poder; 
- Solicitar o processo, caso esteja em outra unidade, para a necessária juntada do 

documento; 
- Encaminhar o documento à unidade onde se encontrar o processo, para a necessária 

juntada, se esta for a forma mais conveniente. 
 
De acordo com o decreto 58052, de 16/05/2012, artigo 14, “O pedido de informações deverá 
ser apresentado ao Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou entidade, por 
qualquer meio legítimo que contenha a identificação do interessado (nome, número de 
documento e endereço) e a especificação da informação requerida”,  
 
 
PROCESSO 
 
 
A autuação em processos, realizada mediante termo, será necessária sempre que o 
conteúdo e a importância do assunto exigirem tramitação do documento por diversas 
unidades, visando encaminhamento, manifestação ou decisão administrativa. Considera-se 
autuação o ato de reunir documentos em processo. 
 
A autuação de processo será feita, exclusivamente, pelas unidades que exercem as funções 
de protocolo, atendendo a solicitação da unidade interessada, através de folha de autuação, 
assinada pela autoridade competente. 
 
Os processos gerados em qualquer unidade com atribuição de protocolo no âmbito da 
Secretaria do Meio Ambiente se designarão “Processo S.M.A.” e terão uma numeração única 
e seqüencial, seguida pelo ano em que procedeu a abertura. 
 
São competentes para determinar a autuação e reconstituição de processos, autoridades até 
o nível de Diretor de Serviço inclusive, salvo quando houver delegação através de norma 
interna. 
 
A capa utilizada para a autuação de processo é uma proteção para os documentos que o 
integram, devendo a numeração iniciar-se na folha de autuação, sendo a capa considerada 
como folha número 1. 
 
Não será permitida autuação provisória. 
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Após a autuação, o processo deverá ser devolvido ao solicitante, para juntada de 
documentos e demais procedimentos. 
 
INSTRUÇÃO DE PROCESSO 
 
Na instrução de um processo poderá ocorrer: Juntada de folhas de documento; 
Desentranhamento de folha de documentos; apensamento ou desapensamento de 
processos e Incorporação de processos. 
 
INCORPORAÇÃO 
 
Considera-se incorporação, a juntada de um processo a outro, passando a constituir parte 
integrante do primeiro, quando juntada inclusive a capa. 
 
APENSAMENTO 
 
Entende-se por apensamento, a união temporária de um processo a outro, quando aquele 
servir de elemento elucidativo e subsidiário para instrução deste. Não se fará apensamento 
quando tal procedimento possa resultar prejuízo para o andamento do documento a ser 
apensado ou quando a juntada de cópia de suas peças for suficiente. 
 
JUNTADA 
 
Entende-se por juntada o ato pelo qual, definitivamente, insere-se folhas de documentos a 
um processo, que por sua natureza, deva fazer parte integrante dos autos. 
 
O responsável pela juntada deverá numerar e rubricar as folhas, bem como informar a 
juntada dos documentos na última folha do processo. Caso ocorra falha na numeração, será 
lavrado o Termo de Esclarecimento. 
 
Cada unidade que adicionar ao processo, documento ou folha de informação, fica obrigada a 
numerá-las em seqüência e também a anular os espaços em branco das folhas anteriores às 
informações ou pareceres. 
 
Não haverá renumeração das folhas de processo, salvo nos casos de “juntada” e 
“incorporação” e, mesmo nessas hipóteses, a numeração substituída deverá permanecer 
legível; quando a seqüência numérica tiver falhas, será feita obrigatoriamente ressalva, 
através de termo de irregularidade, na última folha do processo, pelo responsável pelo ato. 
 
DESENTRANHAMENTO 
 
Entende-se por desentranhamento, o ato pelo qual se procede à retirada de folhas de um 
documento para devolução a pedido do interessado ou para instrução de novo documento.  
 
A retirada de qualquer documento do processo, somente será feita quando justificada e 
devidamente autorizada, quer por despacho da autoridade competente, quer em virtude da 
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própria exigência do expediente determinado, devendo, todavia, ficar nos autos o termo de 
desentranhamento. 
 
É vedado o desentranhamento de qualquer documento essencial à instrução do processo. 
 
VOLUMES DE PROCESSO 
 
Como meio de facilitar a consulta e preservar as informações neles contidas, os processos 
serão desdobrados em volumes, ao atingir aproximadamente 200 folhas, devendo ser 
lavrados os respectivos termos de encerramento e de abertura de volume. 
 
Somente as unidades de protocolo poderão proceder à abertura de volumes, a substituição 
de capas de processo, o desentranhamento, o apensamento e desapensamento, e a 
incorporação, lavrando-se os competentes termos, e procedendo-se às indispensáveis 
anotações. 
 
RECEBIMENTO 
 
Ao receber um processo SMA, a unidade de Protocolo deverá proceder do seguinte modo: 
- Conferir a numeração das folhas, anotando na última, as irregularidades porventura 

existentes, através do Termo de Irregularidade. 
- Cadastrar o processo no sistema informatizado para controle do andamento; 
- Encaminhar o processo à unidade competente, através de relação de remessa. 
 
O processo originário de outra unidade da Administração Pública, acompanhado ou não de 
ofício, receberá o seguinte tratamento: 
- Serão respeitados os dados de origem; 
- Serão xerocopiados, quando for conveniente a medida, abrindo-se processo SMA, 

tendo trâmite em conjunto até a devolução á origem. Sendo que a devolução do 
processo à origem, será decidida por despacho nele exarado pela autoridade 
competente, contendo todas as informações prestadas e a conclusão da unidade 
informante, ficando cópias de tais informações no processo SMA. 

- A unidade de protocolo, ao fazer a restituição do processo recebido, deverá proceder 
da seguinte maneira: desanexar da contracapa do processo SMA, o processo a ser 
devolvido; enviar o processo ao remetente através de relação de remessa e consignar 
no processo SMA, as referências da remessa. 

- Se o processo retornar, a unidade de protocolo, deverá proceder da seguinte forma: 
reanexar o processo que retornar à contracapa do processo SMA correspondente e 
juntar ao processo SMA, mediante termo apropriado, o ofício que vier encaminhando 
o processo, caso ocorra; 

 
No caso de movimentação do servidor interessado, o processo a que se refere este artigo, 
será remetido ao novo órgão, mantida a autuação original, indiferentemente da origem. 
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RESTITUIÇÃO 
 
Todo documento cujo original tenha sido extraviado, roubado, furtado, mutilado ou 
danificado em sinistro, será obrigatoriamente reconstituído pela unidade de protocolo, por 
determinação de uma das autoridades competentes. 
 
Os documentos reconstituídos receberão um novo registro de protocolo, mantendo-se o 
mesmo interessado e assunto daquele que foi extraviado. 
 
 
TRAMITAÇÃO 
 
 
A tramitação de documentos, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, far-se-á 
diretamente de uma para outra unidade, devendo conter manifestação sobre o assunto e o 
seu retorno deverá ser feito com rigorosa observância da escala hierárquica. 
 
A tramitação dos documentos será sempre feita através de relação de remessa e registrada 
por meio eletrônico e, na ausência deste último, uma via da relação de remessa será 
obrigatoriamente encaminhada à unidade de protocolo, para o devido assentamento do 
andamento dos documentos, num prazo máximo de 24 horas. 
 
É vedada a tramitação de processos e documentos sem qualquer tipo de registro. 
 
Conforme a natureza do assunto e visando manter o sigilo necessário, os documentos que 
contenham matéria reservada, terão trânsito direto entre as unidades de protocolo e os 
dirigentes de unidades administrativas, orçamentárias ou de despesas. 
 
Terão andamento preferencial e urgente, os documentos procedentes de outros Órgãos da 
Administração Pública que estabeleçam prazo para atendimento ou tratem de assuntos que 
demandem solução rápida, e serão encaminhados diretamente pelas unidades de protocolo 
à unidade competente, quando independerem de despacho do Titular da Pasta. 
 
Apenas deverão transitar na contracapa do processo: 
- Originais de certidões a serem fornecidas aos interessados pelas seções competentes; 
- Originais de resoluções e portarias para publicações; 
- Outros documentos que por sua natureza, devam ser retirados posteriormente. 
 
Sob a assinatura deverão ser apostos, por carimbo ou digitados, o nome, R.G. e o cargo do 
signatário. 
 
Após a publicação dos despachos relacionados com reivindicações de servidores, os 
processos transitarão pelos órgãos competentes com destino à origem, sendo, entretanto, 
desnecessário o encaminhamento às partes interessadas. 
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VISTAS 

 
 
A vista de documentos administrativos ou de sindicância administrativa, no âmbito da 
Secretaria do Meio Ambiente, será dada ás partes, pela área responsável pelo assunto de 
que trate o documento, mediante solicitação deferida pelos dirigentes das Unidades 
Administrativas, Orçamentárias e de Despesas, sempre que não prejudicar o curso do 
procedimento. 
 
A concessão de vista é obrigatória, no prazo para manifestação do acusado, em caso de 
sindicâncias ou para apresentação de recursos. 
 
Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos do órgão, mediante recibo, durante o 
prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, de 
processo sob regime de degredo de justiça ou quando existirem nos autos, documentos 
originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstância relevante que justifique a 
permanência dos autos na unidade, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. 
 
O fornecimento de cópias de peças de processos administrativos, será autorizado pela 
autoridade competente, obedecendo ao disposto na Lei 7.645/91. 
 
Quando se tratar de pedido de servidor interessado em colher informações funcionais ou de 
caráter técnico em geral, excetuando-se as hipóteses dos incisos I e II do artigo anterior, o 
Chefe imediato poderá requisitar o processo, conceder-lhe vista e, posteriormente devolver 
o processo á unidade de protocolo, com o devido despacho “Consultado, restitua-se”. 
 
 
ARQUIVAMENTO 
 
 
Após a conclusão do assunto, os processos deverão ser encerrados mediante despacho 
conclusivo subscrito por uma das autoridades competente. 
 
Todo documento deverá ser arquivado nas unidades interessadas. Os processos de outros 
órgãos serão devolvidos à origem. 
 
Arquivamento é o ato de classificar, ordenar e guardar, em local apropriado, os documentos 
produzidos e acumulados pelas unidades da Secretaria, no decurso das atividades, de modo 
a conservar e preservar informações. 
 
O documento arquivado é passível de consulta, cabendo á unidade detentora, disponibilizá-
lo para esse fim. 
 
O processo arquivado poderá ter sua tramitação reaberta por motivo superveniente, 
mediante despacho de autoridade competente, indicada no artigo 8º, deste dispositivo legal. 
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Em caso de reabertura, contar-se-á o prazo de destinação final, previsto no Decreto 
48.897/04, a partir de novo termo de encerramento. 
 
A destinação dos documentos está regulamentada na Tabela de Temporalidade de 
Documentos. 
 
Os procedimentos administrativos disciplinares só poderão ter sua tramitação reaberta com 
autorização expressa da autoridade competente para instaurá-los. 
 
 
REDAÇÃO, FORMA E ZELO 
 
 
As informações e pareceres dos processos/documentos deverão ser redigidos de forma clara 
e precisa, sem rasuras, com suas folhas numeradas seqüencialmente ao último despacho. 
 
Os dirigentes responderão pela perda, extravio, rasuras ou qualquer outra irregularidade 
praticada em documentos, no âmbito de sua respectiva unidade. 
 
No caso de substituição, a nova capa deverá ser cópia fiel da substituída, com todas as suas 
anotações, números e siglas. 
 
Serão recusados pela unidade de protocolo, os processo que não estejam com todas as suas 
folhas devidamente numeradas e rubricadas, os espaços em branco inutilizados, que 
apresentarem capas dilaceradas e não especificarem claramente os respectivos destinos. 
 
Nenhum servidor da Secretaria do Meio Ambiente ficará dispensado de observar 
rigorosamente o que dispõe na Resolução SMA 29/2007. 
 
A transgressão a Resolução SMA 29/2007 acarretará ao responsável a punição prevista na 
legislação vigente. 
 
Os servidores responsáveis pela execução das atividades abrangidas pela Resolução SMA 
29/2007, manterão sigilo sobre toda matéria de que tiverem conhecimento, em razão do 
exercício do cargo ou função, sob pena de lhes serem aplicadas as sanções disciplinares 
cabíveis. 
 
Deverão ser reunidos no Processo Único de Contagem de Tempo (PUCT), todos os atos 
referentes ao servidor, que venham a ser analisados por ocasião da aposentadoria, inclusive 
certidões de contagem de tempo para todos os fins bem como concessões de licença 
prêmio, adicionais por tempo de serviço, sexta-parte, disponibilidade, incorporações de 
vantagens pecuniárias, inclusão de tempo prestado à iniciativa privada ou em outros órgãos 
da administração direta e indireta do Estado e outros atos de relevância para o servidor. 
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PRONOMES DE TRATAMENTO 

 
 
Como se dirigir a autoridades públicas e a membros do clero? As convenções associadas à 
redação de cartas vão desde o uso da palavra Senhor, ao se endereçar um envelope a uma 
pessoa do sexo masculino, até o uso de formas de tratamento mais complexas, usadas para 
se dirigir a pessoas de posição,  seguem algumas formas de tratamento: 
I. Presidente: 
A carta começa com: Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
No corpo do texto: Vossa Excelência 
Endereçado em envelope como:Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil ou 
Ao Excelentíssimo Presidente da República. 
II. Presidente da CNBB: 
A carta começa com: Vossa Excelência Reverendíssima 
No corpo do texto: Excelentíssimo Senhor 
No envelope: A Sua Excelência Reverendíssima Dom Fulano de Tal. 
III. Papa: 
A carta começa com: Vossa Santidade 
No corpo do texto: Santíssimo Padre 
No envelope: A Sua Santidade o Papa. 
IV. Ministro do Estado 
A carta começa com: Vossa Excelência 
No corpo do texto: Excelentíssimo Senhor 
No envelope: A Sua Excelência o Senhor Digníssimo Ministro Fulano de Tal 
V. Membros do Congresso Nacional 
A carta começa com: Vossa Excelência 
No corpo do texto: Excelentíssimo Senhor 
No envelope: A Sua Excelência o Senhor Deputado Fulano de Tal ou DD. Membro da Câmara 
Fulano de Tal. 
VI. Governadores e Prefeitos 
A carta começa com: Vossa Excelência 
No corpo do texto: Excelentíssimo Senhor Governador/Prefeito 
No envelope: Ao Excelentíssimo Senhor Fulano de Tal ou DD. Governador Fulano de Tal 
VII. Reitor e Vice-Reitor de Universidade 
A carta começa com: Vossa Magnificência ou Vossa Excelência 
No corpo do texto: Magnífico Reitor ou Excelentíssimo Senhor Reitor 
No envelope: A Sua Magnificência o Senhor Fulano de Tal ou Digníssimo Reitor Fulano de 
Tal. 
VIII. Desembargadores municipais e delegados de polícia 
A carta começa com: Vossa Senhoria 
No corpo do texto: Ilustríssimo Senhor ou Prezado Senhor 
No envelope: Ao Senhor Fulano de Tal ou A Sua Senhoria o Senhor Fulano de Tal 
 
Se você estiver escrevendo para uma organização ou instituição, tente primeiro descobrir 
por telefone o nome da pessoa que deverá receber sua carta, além da maneira pela qual ela 
prefere ser tratada. 
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Se você não tiver tempo ou oportunidade para descobrir esse tipo de informação, procure 
não se dirigir à organização genericamente. Em geral, há um funcionário especializado, a que 
você pode se dirigir. Segue-se uma lista de organizações e instituições, com o título da 
pessoa a quem você deve dirigir-se. 
Associação: Presidente 
Autoridade Policial: Chefe de Polícia 
Banco: Gerente 
Câmara do Comércio: Presidente/Secretário 
Cartório: Tabelião 
Cartório de Registro: Escrivão 
Clube: Presidente/Secretário 
Colégio: Diretor/Professor/Supervisor 
Comissão: Membro da Comissão/Secretário 
Comitê: Presidente 
Companhia/Sociedade Anônima: Presidente 
Confederação: Presidente 
Conselho: Secretário-Geral 
Conselhos ou Juntas: Secretário 
Construtora: Gerente/Administrador 
Corte: Juiz 
Distrito Policial: Superintendente 
Fundação: Presidente/Diretor 
Instituto/Instituição: Diretor 
Ministério: Ministro 
Museu/Galeria: Diretor 
Organização: Diretor 
Repartição Pública: Chefe 
Sindicato: Presidente/Secretário 
Sociedade: Secretário/Administrador 
Tribunal: Secretário/Escrivão 
Unidade das Forças Armadas: Oficial Encarregado 
Zona Eleitoral: Funcionário de Registro 
 
 

ENDEREÇAMENTO 

 
 
O endereçamento adequado começa pela forma de tratamento de cortesia, seguindo-se 
pelos elementos descritos na linha abaixo, na seguinte ordem: 
a) Nome do Destinatário 
b) Tipo do Logradouro + Nome do Logradouro + Número do Lote + Complemento (se 

houver) 
c) Nome do Bairro 
d) Nome da Localidade + Sigla da Unidade da Federação 
e) CEP 
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Lembrando que: 
1 O destinatário deve ser informado na frente do envelope, e o remetente deve ser 

informado no verso; 
2 O envelope deve ser fechada com cola e não grampeada; 
3 No destinatário algum ponto de referencia é bem vindo; 
4 Remetente é quem está enviando a carta (empresa ou pessoa) 
5 Destinatário é quem vai receber a carta (empresa ou pessoa) 
6 Quando o envelope é timbrado não é necessário indicar o remetente, pois o 

envelope já esta indicado. 
 
 
DEFINIÇÕES 
 
 
Arquivos públicos: conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por 
órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de 
serviços públicos e organizações sociais, no exercício de suas funções e atividades. 
 
Atividade-fim: quando se refere a ação, encargo ou serviço que um órgão leva a efeito para 
o efetivo desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na produção e 
acumulação de documentos de caráter substantivo e essencial para o seu funcionamento. 
 
Atividade-meio: quando se refere a ação, encargo ou serviço que um órgão leva a efeito 
para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na 
produção e acumulação de documentos de caráter instrumental e acessório; 
 
Comissões de Avaliação de Documentos de Acesso: são grupos permanentes e 
multidisciplinares instituídos nos órgãos da Administração Pública Estadual nos termos do 
artigo 2º do Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989, responsáveis pela elaboração e 
aplicação de Planos de Classificação e de Tabelas de Temporalidade de Documentos. 
 
Custódia: responsabilidade pela guarda de documentos, dados e informações 
 
Dado público: sequência de símbolos ou valores, representado em algum meio, produzido 
ou sob a guarda governamental, em decorrência de um processo natural ou artificial, que 
não tenha seu acesso restrito por legislação específica 
 
Documentos de arquivo: todos os registros de informação, em qualquer suporte, inclusive o 
magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, no exercício de suas funções e atividades. 
 
Documentos de guarda permanente: aqueles que, esgotados os prazos de guarda previstos 
no inciso I deste artigo, devem ser preservados, por força das informações neles contidas, 
para a eficácia da ação administrativa, como prova, garantia de direitos ou fonte de 
pesquisa. 
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Documentos de guarda temporária: aqueles que, esgotados os prazos de guarda na unidade 
produtora ou nas unidades que tenham atribuições de arquivo nas Secretarias de Estado, ou 
na Seção Técnica de Arquivo Intermediário, do Arquivo do Estado, podem ser eliminados 
sem prejuízo para a coletividade ou memória da Administração Pública Estadual; 
 
Gestão de documentos: conjunto de procedimentos  operações técnicas referentes à sua 
produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que 
assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos 
 
Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 
transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato 
 
Informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. 
 
Metadados: são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem 
gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo e 
referem-se a identificação e contexto documental (identificador único, instituição produtora, 
nomes, assunto, datas, local, código de classificação, tipologia documental, temporalidade, 
destinação, versão, documentos relacionados, idioma e indexação). 
 
Plano de Classificação de Documentos: instrumento utilizado para classificar todo e 
qualquer documento de arquivo, a classificação de documentos é a seqüência das operações 
técnicas que visam a agrupar os documentos de arquivo relacionando-os ao órgão produtor, 
à função, subfunção e atividade responsável por sua produção ou acumulação. 
Prazo de vigência: intervalo de tempo durante o qual o documento produz efeitos 
administrativos e legais plenos, cumprindo as finalidades que determinaram sua produção. 
 
Prazo de prescrição: intervalo de tempo durante o qual pode-se invocar a tutela do Poder 
Judiciário para fazer valer direitos eventualmente violados. O tempo de guarda dos 
documentos será dilatado sempre que ocorrer a interrupção ou suspensão da prescrição, em 
conformidade com a legislação vigente. 
 
Prazo de precaução: intervalo de tempo durante o qual guarda-se o documento por 
precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para guarda permanente. 
 
Tabela de Temporalidade de Documentos: é o instrumento resultante da avaliação 
documental, aprovado por autoridade competente, que define prazos de guarda e a 
destinação de cada série documental. 
 
Tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da 
informação. 
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LEGISLAÇÃO 
 
 
DECRETO Nº 48.897, DE 27 DE AGOSTO DE 2004: Dispõe sobre os Arquivos Públicos, os 
documentos de arquivo e sua gestão, os Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade 
de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo, define normas para a 
avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo e dá providências correlatas. 
 
DECRETO Nº 48.898, DE 27 DE AGOSTO DE 2004: Aprova o Plano de Classificação e a 
Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São 
Paulo: Atividades - Meio e dá providências correlatas. 
 
RESOLUÇÃO SMA - 6, de 8 de fevereiro de 2007: Aprova o Plano de Classificação e a 
Tabela de Temporalidade de Documentos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: 
Atividades – Fim e dá outras providências. 
 
RESOLUÇÃO SMA 29, DE 31/05/2007: Regulamenta as atividades de protocolo e arquivo 
 
RESOLUÇÃO SMA 2, de 14/01/2009: Altera os artigos 6º, 8º e 11 da Resolução SMA nº 29, 
de 31/05/2007, que dispões sobre a regulamentação das atividades de protocolo e arquivo. 
 
DECRETO Nº 57.933, DE 2 DE ABRIL DE 2012: Reorganiza a Secretaria do Meio Ambiente e dá 
providências correlatas 
 
DECRETO Nº 58.052, DE 16 DE MAIO DE 2012: Regulamenta a Lei federal n° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, que regula o acesso a informações, e dá providências correlatas 
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