
Gestão de Documentos 



Arquivo do Estado de São Paulo 

Centro de Gestão de Documentos 

Criado no século XVIII como órgão coadjuvante das 
decisões de governo. 

Na década de 1930 dedicou-se à formulação de 
políticas culturais. 



Política Estadual de Arquivos 

Centro de Gestão de Documentos 

É o conjunto de diretrizes, normas, métodos e 
procedimentos de organização e funcionamento 
das atividades de protocolo e arquivo visando 
assegurar a GESTÃO, a PRESERVAÇÃO e o 
ACESSO de documentos e informações públicas 
estaduais. 



Política Estadual de Arquivos 

Centro de Gestão de Documentos 

Quaisquer ações que impliquem em destruição, 
inutilização ou deterioração do patrimônio documental 
público são considerados crime contra o patrimônio 
cultural, com penas previstas na legislação. 

Constituição Federal de 1988, artigo 216, §1º 

Lei federal 9.605/1998, artigo 62, inciso II 

Decreto federal 3.179/1999, artigo 49, inciso II 

Código Penal, artigo 305 



Política Estadual de Arquivos 

Centro de Gestão de Documentos 

Integram a política estadual de arquivos: 

1 Serviço de protocolo: responsável pelo recebimento, 
registro, distribuição, tramitação e controle de 
documentos 

2 Serviço de arquivo: responsável por reunir, ordenar, 
guardar, preservar e dar acesso aos documentos 

3 CADA: responsável pela elaboração e aplicação dos 
instrumentos da gestão documental 

4 SIC: responsável por assegurar aos cidadão o acesso 
a informação 
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Resolução SMA 47, de 11/06/2012 – instituiu a CADA 
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Instrumentos da Gestão Documental 

Centro de Gestão de Documentos 

 Plano de classificação de documentos 

 Tabela de temporalidade de documentos 

 Tabela de documentos, dados e informações 
sigilosas e pessoais 

 Normas e Procedimentos 

 Sistema informatizado de gestão de documentos 



Plano de Classificação de Documentos 
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Função: 04 GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 
Subfunção: 04.01 Controle de compras, serviços e obras 
Atividade: 04.01.01 Licitação e administração de contratos 
Documentos: 04.01.01.01 Contratos 

04.01.01.02 Pedido de inclusão no cadastro de 
impedimentos 

04.01.01.03 Pedido de reabilitação no cadastro de 
impedimentos 

04.01.01.04 Processo relativo aos trabalhos de Comissão 
Permanente ou Especial de Licitação 

04.01.01.05 Relação de contratos e atos jurídicos análogos 
e seus aditamentos 

04.01.01.06 Relação de despesas com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação 

04.01.01.07 Relação de licitações por modalidade 



Tabela de Temporalidade de Documentos 
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11.01  CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO E MELHORIA DO MEIO AMBIENTE (Subfunção) 

ATIVIDADES SÉRIES DOCUMENTAIS 

PRAZOS DE 
GUARDA DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

(em anos) 

Unidade 
produtora 

Unida
de 

com 
atribui
ções 
de 

arquiv
o 

Elimina
ção 

Guarda 
permane

nte 

11.01.02 
Elaboração e 
execução de 

projetos 
técnicos 

  

11.01.02.01 

Processo de 
execução e 
acompanhamento de 
projetos técnicos 

Vigência 2  
-  

O documento é importante para a 
preservação da memória 
institucional 

11.01.02.02 Parecer técnico de 
projetos técnicos Vigência 5  -  

Trata-se de cópia, pois o 
documento original integra o 
Processo de execução e 
acompanhamento de projetos 
técnicos 

11.01.03 
Execução de 

análises  
laboratoriais e 
instrumentais 

11.01.03.01 
Processo de análises 
laboratoriais e 
instrumentais 

Vigência 2  -  
O documento é importante para a 
preservação da memória 
institucional 

11.01.03.02 
Laudo técnico de 
análises laboratoriais 
e instrumentais 

Vigência 5 -  
Trata-se de cópia pois o 
documento integra o Processo de 
análises laboratoriais 

11.01.03.03 
Parecer técnico de 
análises laboratoriais 
e instrumentais 

Vigência 5 -  
Trata-se de cópia pois o 
documento integra o Processo de 
análises laboratoriais 



Gestão de Documentos 

Centro de Gestão de Documentos 

Gestão Documental é o conjunto de medidas 
e rotinas que garante o efetivo controle de 

todos os documentos de qualquer idade 
desde sua produção até sua destinação final. 



Gestão de Documentos 

Centro de Gestão de Documentos 

A gestão de documento começa nos protocolos e é 
uma atividade INDISPENSÁVEL à eficácia da política 
de gestão documental, pois assegura o efetivo 
controle dos documentos, desde a sua origem até 
sua destinação final. 

Ao registrar e controlar o trâmite dos documentos 
públicos, os PROTOCOLO cumprem uma FUNÇÃO 
ESSENCIAL para garantir a celeridade do PROCESSO 
DECISÓRIO, bem como para viabilizar a avaliação e 
controle interno e externo da Administração Pública 

É uma atividade IMPRESCINDÍVEL para orientar a 
atuação do gestor público, além de promover a 
participação e o acesso a registros e informações. 

Prof. Ieda Pimenta 



SIGAM – Sistema Integrado de Gestão Ambiental 
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SIGAM – Sistema Integrado de Gestão Ambiental 

Centro de Gestão de Documentos 



SIGAM – Sistema Integrado de Gestão Ambiental 
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RESOLUÇÃO SMA 67,  DE 09 08 2013 
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Regulamenta as atividades de protocolo e arquivo 
 



DOCUMENTO – artigo 2 
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São considerados documentos todos os registros de 
informação, em qualquer suporte, inclusive o 
magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou 
acumulados pelos órgãos/ entidades da 
Administração Pública Estadual. 
  



RECEBIMENTO – artigo 2 
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É a entrada de documentos nas Unidades, recebidos 
de unidades internas e externas 
Rotina de recebimento: 
Conferir o documento com a relação de remessa 
 Verificar numeração das folhas 
 Verificar o despacho/encaminhamento 
Verificar se o documento está devidamente 
assinado 
Cadastrar o documento 
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REGISTRO – artigo  4 
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Todos os documentos públicos, independente do suporte (CD, DVD, 
Disquete, etc.), devem ser registrados para garantir a eficiência da 
gestão documental e os benefícios dela decorrentes.  

O registro consiste na inserção sistemática e padronizada de dados 
dos documentos produzidos, recebidos ou acumulados no sistema 
informatizado, com o objetivo de controlar o seu trâmite e a sua 
localização, desde a sua produção ou recebimento, até a sua 
destinação final.  

Os panfletos, folders, revistas, livros e jornais, recebidos em 
decorrência do exercício das funções do órgão/entidade, que não 
sejam anexos de algum tipo de documento oficial, não serão 
registrados.  



AUTUAÇÃO DE PROCESSOS – artigo 8 
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Autuação é a sequência de operações técnicas que tem por 
finalidade dar forma processual ao conjunto de documentos 
acumulados no decorrer de uma ação administrativa, visando 
encaminhamento, manifestação e decisão. 
 
O procedimento de autuação é de competência exclusiva da 
unidade com atribuições de protocolo e só poderá ser efetuado 
mediante solicitação formal de autoridade competente.  
  
Somente poderão ser autuados os processos previstos nos Planos 
de Classificação de Documentos devidamente oficializados.  
 
Cada processo formado deverá tratar exclusivamente de um único 
assunto 



AUTUAÇÃO DE PROCESSOS – artigo 8 
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A capa de processo não receberá numeração. Com 
a utilização do modelo de capa de processo com 
visor, a capa deixa de ser peça do processo e passa 
a ser somente sua proteção. A folha líder será 
considerada a folha nº 1, o termo de solicitação de 
autuação a folha nº 2 e o documento inicial a folha 
nº 3.  

Após a autuação, o processo deverá ser devolvido 
ao solicitante, para juntada de documentos e 
demais procedimentos.  



AUTUAÇÃO DE PROCESSOS – artigo 8 
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Não serão permitidos os seguintes procedimentos:  

I - autuação de documentos destinados exclusivamente 
ao acompanhamento de processos, salvo aqueles 
contemplados em Planos de Classificação de Documentos 
devidamente oficializados;  

II - reautuação de processo, ou seja, atribuição de novo 
número de processo ao documento;  

III - formação de mais de um processo sobre o mesmo 
assunto e mesmo interessado;  

IV - autuação provisória de processo.  

 



AUTUAÇÃO DE PROCESSOS – artigo 9 
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São competentes para determinar a autuação, 
encerramento e abertura de volumes, reconstituição, 
encerramento, arquivamento, desarquivamento, 
reativação, desentranhamento de folhas, apensamento, 
desapensamento e incorporação, autoridades até o nível 
hierárquico de Diretor de Serviço.  
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JUNTADA – artigo 10 
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JUNTADA é  o ato pelo qual, definitivamente, 
insere-se folhas de documentos a um processo, 
que por sua natureza, deva fazer parte integrante 
dos autos. 
 



ENCERRAMENTO E AERTURA DE VOLUMES 
– artigo 12 
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É o procedimento de desdobrar documentos 
volumosos,em tantos volumes quantos necessários, com o 
objetivo de facilitar o manuseio. 
 
Antes de atingir o limite de 200 folhas ou seu manuseio 
estiver prejudicado. 
 
Só poderão ser encerrados e abertos volumes de 
documentos pertencentes ao mesmo órgão,entidade. 
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DESENTRANHAMENTO – artigo 14 
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O desentranhamento é 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. 

Poderá ocorrer desentranhamento de documento sempre que houver 
necessidade de formar novo processo ou expediente, eliminar cópias de 
documentos juntados em duplicidade, retirar documentos juntados 
indevidamente ou devolver, para o interessado a via original.  

 



APENSAMENTO E DESAPENSAMENTO – 
artigo 15 
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Será realizado o apensamento, ou seja, 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.  

O desapensamento é o ato de separar um ou mais 
documentos apensados, sempre que for solucionada a 
questão que justificou a sua união temporária.  



INCORPORAÇÃO – artigo 16 
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Será realizada a incorporação de processos de um mesmo 
órgão/entidade quando ambos tratarem do mesmo 
assunto e tiverem as mesmas partes interessadas.  

A incorporação é a união, em caráter definitivo, de 
processos.  

Todas as folhas do processo a ser incorporado, inclusive a 
folha líder, deverão ser juntadas após a última folha do 
processo principal, devidamente renumeradas e 
rubricadas.  
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ENCERRAMENTO DE DOCUMENTO – artigo 
18 
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O encerramento de documentos é ato expresso por meio de 
despacho de autoridade competente, atestando que todas as 
decisões e providências esperadas em relação ao objeto do 
documento tenham sido tomadas e registradas.  

Após o encerramento, os documentos deverão cumprir seus 
prazos de guarda e destinação final na unidade produtora e/ou na 
unidade com atribuições de arquivo, conforme determinado nas 
tabelas de temporalidade de documentos, devidamente aprovadas 
e oficializadas.  

Encerrado o processo ou expediente, não será permitida a juntada 
de novos documentos ou o registro de novas decisões e 
providências. Ocorrendo esta necessidade, o documento deverá 
ser reativado.  

Os danos causados à Administração em decorrência do 
encerramento e arquivamento de documentos com soluções 
pendentes são de responsabilidade da autoridade que determinou 
os referidos atos.  



SIGAM – Sistema Integrado de Gestão Ambiental 
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REATIVAÇÃO – artigo 17 
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O processo arquivado poderá ter sua tramitação 
reativada por motivo superveniente, mediante 
despacho de autoridade competente.  

A reativação é a retomada da tramitação de um 
processo ou expediente, para acolher novas 
instruções, manifestações ou decisões, quando 
surgirem novos fatos ou documentos.  

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  



RECONSTITUIÇÃO – artigo 19 
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Reconstituição é o procedimento administrativo de 
recompor, com a maior fidelidade possível, um documento 
extraviado.  

Comunicar o extravio 

Notificar a unidade produtora 

Promover a apuração preliminar 

Providenciada a reconstituição do documento e o registro 
do extravio no sistema informatizado  

Providenciar cópias dos documentos extraviados 

Os documentos reconstituídos receberão um novo registro de 
protocolo, mantendo-se o mesmo interessado e assunto daquele 
que foi extraviado  



REGULARIAÇÃO – artigo 20 
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A regularização é o procedimento de corrigir ou atualizar as 
informações cadastrais de um documento, sempre que 
houver a necessidade.  

A regularização da classificação deverá ser realizada 
sempre que for constatado erro na definição da série 
documental;  

Em nenhum caso será permitida a alteração do número de 
protocolo ou de processo ou expediente.  



TRAMITAÇÃO – artigo 24 
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A tramitação de documentos, no âmbito da Secretaria do 
Meio Ambiente, far-se-á diretamente de uma para outra 
unidade, pelo sistema informatizado devendo conter 
manifestação sobre o assunto e o seu retorno deverá ser 
feito com rigorosa observância da escala hierárquica.  

A tramitação dos documentos deverá ser realizada por meio 
do sistema informatizado com a finalidade de rastrear a 
movimentação dos documentos, de modo a permitir a sua 
recuperação, quando necessária, e identificar a situação da 
demanda.  

 É vedada a tramitação de processos e documentos sem 
qualquer tipo de registro.  



TRAMITAÇÃO – artigo 24 
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Não poderão tramitar: 

I - processos e expedientes com capa ou folha líder 
dilaceradas, cabendo a substituição, no caso dos processos, 
à unidade com atribuições de protocolo e no caso dos 
expedientes, à unidade produtora;  

II - processos que não estejam com todas as suas folhas 
devidamente numeradas e rubricadas e os espaços em 
branco inutilizados;  

III - processos e expedientes com mais de 200 folhas por 
volume;  

IV - processos e expedientes sem o devido registro de sua 
tramitação no sistema informatizado;  

V - processos desacompanhados de todos os seus volumes.  



RECUSAR  – artigo 26 
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Serão recusados pela unidade com atribuição de protocolo, os 
processos que não estejam com todas as suas folhas devidamente 
numeradas e e rubricadas, os espaços em branco inutilizados, que 
apresentarem capas dilaceradas e não especificarem claramente os 
respectivos destinos  

.  



RECOMENDAÇÕES  – artigo 27 
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As informações, despachos e pareceres deverão ser 
redigidos de forma clara e precisa, sem rasuras, com suas 
folhas numeradas sequencialmente ao último despacho.  
 
Cada unidade que adicionar ao processo, documento ou 
folha de informação, fica obrigada a numerá-las em 
sequência e também a anular os espaços em branco das 
folhas anteriores às informações ou pareceres.  
 
Sempre que possível, a reprodução e impressão serão 
realizadas no modo frente e verso.  
 
Todos os documentos que se referirem aos pareceres ou 
informações que deverão ser integrados aos processos, 
serão juntados precedentemente ao parecer ou à 
informação correspondente  
  

.  



RECOMENDAÇÕES  – artigo 27 
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As informações, despachos e pareceres deverão ser 
redigidos de forma clara e precisa, sem rasuras, com suas 
folhas numeradas sequencialmente ao último despacho.  
 
Cada unidade que adicionar ao processo, documento ou 
folha de informação, fica obrigada a numerá-las em 
sequência e também a anular os espaços em branco das 
folhas anteriores às informações ou pareceres.  
 
Sempre que possível, a reprodução e impressão serão 
realizadas no modo frente e verso.  
 
Todos os documentos que se referirem aos pareceres ou 
informações que deverão ser integrados aos processos, 
serão juntados precedentemente ao parecer ou à 
informação correspondente  
  

.  



PEDIDO DE VISTA  – artigo 31 
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A vista de documentos administrativos ou de apuração preliminar, 
no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, será dada às partes 
pela unidade 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.  
 
O pedido de vista é o procedimento de consulta a processo ou 
expediente realizado pelo interessado, seu representante legal ou 
advogado constituído.  
 
A concessão de vista é obrigatória, no prazo para manifestação do 
interessado, em caso de apuração preliminar ou para apresentação 
de recursos.  
 

 

  



PEDIDO DE VISTA  – artigo 31 
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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 segredo de justiça ou quando existirem nos autos, 
documentos originais de difícil restauração, sigilosos que 
contenham restrição de acesso em sua totalidade, ou ocorrer 
circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na 
unidade, reconhecida pela autoridade em despacho motivado.  
 
O processo ou expediente deverá ser devolvido pelo advogado 
conforme os prazos previstos em legislação específica, ou na 
ausência destes, definidos pelo órgão/entidade. 
 

Estatuto dos advogados – Lei 8 906, de 04 07 1994  
 
 

.  



FORNECIMETO DE CÓPIAS  – artigo 32 
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REVOGADO. 
 

Lei 15.266, de 26 de dezembro de 2013. 
 

.  



ARQUIVAMENTO  – artigo 33 
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Arquivamento é a sequência de operações técnicas que visam a 
guarda ordenada dos documentos para o cumprimento de seus 
prazos de guarda e de sua destinação final, que poderá ser a 
eliminação ou a guarda permanente. 
 
Todo documento deverá ser arquivado na unidade produtora. Os 
processos de outros órgãos serão devolvidos à origem.  
 
Os prazos de guarda e a destinação final dos documentos deverão 
estar sempre em conformidade com o disposto nas Tabelas de 
Temporalidade de Documentos: Atividades-Meio e Atividades-Fim 
vigentes.  
 
 
 

 

.  



DESARQUIVAMENTO  – artigo 34 
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O desarquivamento é a sequência de operações técnicas que 
permitem a retirada física de um documento arquivado na unidade 
produtora ou na unidade com atribuições de arquivo. 
 
Será realizado o desarquivamento de processo e expediente para 
atender pedidos de consulta ou vistas fora da unidade produtora ou 
da unidade com atribuições de arquivo. Após a consulta ou vista o 
documento deverá retornar a sua unidade de arquivamento.  
 
O documento desarquivado apenas para consulta ou vista não 
poderão receber despachos ou juntada de novos documentos. 
Havendo esta necessidade o documento deverá ser reativado 
mediante solicitação de autoridade competente.  
 
O desarquivamento de documentos deverá ser sempre realizado 
mediante solicitação.  

.  
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Eliminação de Documentos 
Á 
Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso 
 
Solicitamos que sejam tomadas as providências cabíveis para eliminação de 
documentos, cujos prazos de guarda já se esgotaram, de acordo com o Decreto nº 
48.898, de 27 de agosto de 2004, que aprova o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos da  Administração Pública do Estado de São Paulo: 
Atividades – Meio e do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, conforme relação 
a seguir: 
 
Série documental: 06.01.04.02 – Relação de remessa de documentos 
Datas-limite: 1986 / 2009 
Quantidade: 10 caixas 
 
Série documental: 06.01.10.01 – Circular, aviso, comunicado, memorando, 
comunicação interna 
Datas-limite: 1986 / 2009 
Quantidade: 07 caixas  
 
Série documental: 06.01.10.03 – Ofício, carta, requerimento, moção ou voto, 
abaixo assinado 
Datas-limite: 1986 / 2009 
Quantidade: 07 caixas  
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