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1. INTRODUÇÃO 

 

Criada em 9 de janeiro de 2006, a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo é uma instituição pública permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, e tem por finalidade a tutela jurídica integral e gratuita, individual e coletiva, 

judicial e extrajudicial, dos necessitados, assim considerados na forma da lei, e tem 

como princípios a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, que lhe 

assegura autonomia funcional e administrativa para que possa praticar atos próprios 

de gestão.  

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) ao realizar a sua 

missão gera uma produção diária de documentos que deve ser resguardado o 

controle e o acesso a esses registros públicos autênticos, uma vez que provam e 

conferem a existência e finalidade dessa instituição. Dessa forma, diante da 

necessidade de garantir a autenticidade, integridade e preservação aos documentos 

gerados pela instituição e de proceder à sua adequada avaliação, se faz necessária 

ações sistêmicas para uma gestão de documentos regular e permanente. 

O Plano de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade e 

Acesso aos Documentos são instrumentos arquivísticos de gestão de documentos, 

aprovado por autoridade competente. O Plano de classificação é constituído de 

funções, subfunções, atividades e documentos que recebem código próprio. A 

Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos apresenta a indicação de 

acesso, prazo de guarda com vistas à transferência, recolhimento e eliminação, e 

campo específico destinado a informações ou legislação referente ao documento. 

A partir da aplicação, os instrumentos têm por finalidade a eficácia 

administrativa no gerenciamento, controle e padronização dos documentos, a 

racionalização do volume documental de guarda temporária, a sistematização das 

fases do documento em arquivos e a destinação para transferência, recolhimento e 

eliminação, conforme os prazos estabelecidos. Além disso, comporão sistema 

informatizado de gestão de documento, para a automação dos procedimentos de 

gestão e controle na DPESP.  
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No âmbito social, a organização da documentação pública é a maneira pela 

qual o cidadão tem acesso aos instrumentos de garantia de seus direitos, além da 

proteção especial ao patrimônio público documental. 

 

Tem como público alvo: 

• Protocolo Central e Arquivo Central; 

• Secretarias em seus protocolos e arquivos setoriais e Comissão Setorial de 

Arquivos lotadas nas unidades e órgãos da Defensoria Pública do Estado, 

para orientar a execução desses serviços a partir de uma abordagem 

arquivística; 

• Usuários que operam o sistema informatizado de processos e documentos; 

• Analistas de sistemas e programadores para orientar o desenvolvimento de 

um sistema informatizado ou para avaliar um já existente, cujo 

negócio/atividade seja a gestão arquivística de documentos; 

• Instituições que queiram utilizar no desenvolvimento de seus Programas de 

Gestão Documental, como recurso de referência. 

 

Tem aplicação específica: 

• Áreas produtoras de documentos, protocolos, arquivos e sistema 

informatizado de gestão de documentos. 

 

O conteúdo deste documento é de domínio público, não havendo restrições à 

sua reprodução nem à utilização das informações nele contidas. A reprodução pode 

ser feita em qualquer suporte, sem necessidade de autorização específica, desde 

que sejam mencionados os créditos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

em seu Programa de Gestão Documental. O uso do material, no todo ou em parte, 

com fins depreciativos será objeto de tratamento jurídico por parte da Comissão 

Central de Gestão de Documentos, vinculada à Defensoria Pública-Geral. É proibida 

a utilização do todo ou de parte do conteúdo deste documento para fins comerciais. 
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2. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

 
01 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Esta função compreende as diretrizes e regulamentação interna, regras jurídico-

administrativas, funcionamento, planejamento, controle, qualidade na prestação de 

serviços, cujas ações possibilitam o andamento das rotinas administrativas nas 

unidades e órgãos e administração da Defensoria.   

 
02 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Esta função compreende o conjunto de procedimentos destinados a difundir 

informações sobre as políticas da Defensoria compreensíveis para diferentes 

públicos, internos e externos, reflete as estratégias de gestão para estabelecer 

relações interinstitucionais e ações de acompanhamento dos meios de comunicação 

e cobertura e organização de eventos. 

 
03 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Esta função corresponde ao planejamento e coordenação das ações de 

recrutamento, seleção, desenvolvimento e capacitação, avaliação e 

acompanhamento da vida funcional dos funcionários ou servidores encarregados da 

execução de serviços públicos ou de natureza pública, dentro das hierarquias 

funcionais e dos regimes jurídicos aos quais se submetem. 

 
04 GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 

Esta função corresponde à administração de bens patrimoniais, compreendendo sua 

aquisição, controle, uso, alienação e inutilização, assim como a contratação e 

administração de serviços, nas mais diversas modalidades, previstas em legislação 

específica. 
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05 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Esta função compreende o cumprimento das diretrizes da política orçamentária e 

financeira por meio do planejamento orçamentário e da execução orçamentária e 

financeira no que se refere ao controle da execução, distribuição de recursos e 

alterações orçamentárias, até o pagamento de despesas e a prestação de contas. 

 
06 GESTÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES  

Esta função refere-se às políticas arquivísticas e de gerenciamento e acesso à 

informação, compreende os procedimentos de gestão de documentos, arquivos, 

protocolos, pedidos de acesso à informação, composição e análise de dados 

gerenciais. 

 
07 GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

Esta função refere-se ao controle da implantação, funcionamento e manutenção dos 

sistemas informatizados e dos equipamentos eletrônicos as ações de incorporação e 

utilização de tecnologias da informação, compreendendo os processos de 

informatização, desenvolvimento de programas de computador, vistoria e proteção à 

integridade dos documentos eletrônicos. 

 
11 PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO DE DIREITOS E 

MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Esta função refere-se às políticas institucionais que visam projetos e metodologias 

de trabalho participativo e educação em direitos, que valoriza os mecanismos de 

interação entre a Defensoria Pública e a sociedade civil. 

 
12 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA  

Esta função compreende os procedimentos e ações realizadas na prestação de 

assistência jurídica judicial e extrajudicial, individual ou coletivo. Compõem esta 

função as ações de atendimento inicial, indicação de advogados e peritos, 
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fiscalização de presídios, atendimento multidisciplinar e atendimento jurídico, sendo 

este no âmbito de atuação em soluções extrajudiciais para resolução de conflitos por 

meio de mediação e conciliação, judicial na tutela de direitos, preventiva no que se 

refere a orientação e representação aos sistemas internacionais de direitos 

humanos. 
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3. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS: ATIVIDADE MEIO E FIM 

 

O Plano de Classificação de Documentos é um instrumento arquivístico que 

associa o documento a sua função, subfunção, atividade e código específico. 

Tem como finalidade compor a Tabela de Temporalidade e Acesso aos 

Documentos – TTAD, bem como orientar a etapa de organização e padronização de 

documentos em sistemas informatizados de Gestão de Documentos e áreas 

técnicas de arquivo. 

 
 

Função: 01 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
   
Subfunção: 01.01 Estabelecer regramento estrutural-funcional  

Atividade: 01.01.01 Elaborar atos administrativos normativos 
Documentos: 01.01.01.01 Ato do Defensor Público-Geral do Estado 
 01.01.01.02 Deliberação  
 01.01.01.03 Instrução normativa 
 01.01.01.04 Portaria 
 01.01.01.05 Regimento interno 

Atividade: 01.01.02 Realizar processo eleitoral interno e de indicação de 
cargo 

Documentos: 01.01.02.01 Lista sêxtupla 
 01.01.02.02 Lista tríplice 
 01.01.02.03 Processo de indicação de Diretor da EDEPE 
 01.01.02.04 Processo de representação para destituição de cargo 
   
Subfunção: 01.02 Formalizar acordos  

Atividade: 01.02.01 Elaborar atos administrativos de ajuste e realizar controle 
Documentos: 01.02.01.01 Lista de inscritos em convênio OAB 
 01.02.01.02 Processo de abertura de inscrição para convênio OAB 
 01.02.01.03 Processo de convênio  
 01.02.01.04 Processo de convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil 

- OAB 
 01.02.01.05 Processo de protocolo de intenções 
 01.02.01.06 Proposta de parceria 
 01.02.01.07 Termo de cooperação técnica 
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Subfunção: 01.03 Ordenamento jurídico  

Atividade: 01.03.01 Acompanhar instruções de ações judiciais e 
administrativas 

Documentos: 01.03.01.01 Expediente de acompanhamento de ação judicial 
 01.03.01.02 Expediente de acompanhamento de ação judicial de 

pagamento de honorários do convênio OAB 
 01.03.01.03 Expediente de acompanhamento de ação trabalhista 
 01.03.01.04 Expediente de atendimento de requisições e ordens judiciais 

ou administrativas 
 01.03.01.05 Expediente de consultas jurídicas 

Atividade: 01.03.02 Elaborar parecer e uniformizar a jurisprudência 
administrativa 

Documentos: 01.03.02.01 Manifestação técnica 
 01.03.02.02 Parecer jurídico 
 01.03.02.03 Recomendação 
 01.03.02.04 Súmula 

Atividade: 01.03.03 Assessorar em matéria legislativa              
Documentos: 01.03.03.01 Comunicado de alteração legislativa 
 01.03.03.02 Expediente de acompanhamento de proposição legislativa  
 01.03.03.03 Expediente de acompanhamento de estudo de alteração 

legislativa 
 01.03.03.04 Processo de elaboração de anteprojeto de lei 
 01.03.03.05 Processo de indicação de proposta de alteração de lei 
   
Subfunção: 01.04 Planejar e controlar as ações 

Atividade: 01.04.01 Formular diretrizes e metas de ação 
Documentos: 01.04.01.01 Organograma institucional 
 01.04.01.02 Planejamento estratégico 
 01.04.01.03 Plano de atuação 
 01.04.01.04 Plano de expansão institucional 
 01.04.01.05 Plano de trabalho 
 01.04.01.06 Processo de expansão institucional 
 01.04.01.07 Processo de instituição de programa institucional 
 01.04.01.08 Processo relativo as atividades do Grupo de Planejamento 

Setorial  
 01.04.01.09 Programa institucional 
 01.04.01.10 Projeto técnico 

Atividade: 01.04.02 Executar, acompanhar e avaliar atividades 
Documentos: 01.04.02.01 Cronograma de atividades 
 01.04.02.02 Expediente de acompanhamento de projeto técnico 
 01.04.02.03 Planilha de dados brutos 
 01.04.02.04 Processo de acompanhamento de atividades relativa à 

comissão, grupo de trabalho ou conselho 
 01.04.02.05 Proposta técnica 
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 01.04.02.06 Relatório de atividades anual 
 01.04.02.07 Relatório de atividades bimestral 
 01.04.02.08 Relatório de atividades parcial 
 01.04.02.09 Relatório de atividades semestral 
 01.04.02.10 Relatório de dados estatísticos 
 01.04.02.11 Relatório de gestão 
 01.04.02.12 Relatório de monitoramento de metas 
 01.04.02.13 Relatório fotográfico 
 01.04.02.14 Relatório técnico 

Atividade: 01.04.03 Garantir a defesa dos direitos de usuários do serviço 
público 

Documentos: 01.04.03.01 Carta-resposta 
 01.04.03.02 Expediente de acompanhamento da reclamação ou sugestão 
 01.04.03.03 Ficha de reclamação/sugestão  
 01.04.03.04 Ofício de elogio 
 01.04.03.05 Ofício de reclamação 
 01.04.03.06 Relatório estatístico de reclamações 

Atividade: 01.04.04 Realizar pesquisas de satisfação de usuários 
Documentos: 01.04.04.01 Gravação de entrevista  
 01.04.04.02 Inventário de documentos sobre pesquisa de satisfação 
 01.04.04.03 Planilha de dados brutos sobre satisfação de usuários 
 01.04.04.04 Questionário de satisfação de usuários 
 01.04.04.05 Relatório de pesquisa de satisfação de usuários 

Atividade: 01.04.05 Controlar compromissos oficiais 
Documentos: 01.04.05.01 Agenda de auditório 
 01.04.05.02 Agenda de compromissos oficiais 
 01.04.05.03 Ata de reunião 
 01.04.05.04 Atestado de comparecimento em reunião 
 01.04.05.05 Carta de representação 
 01.04.05.06 Cartão de cumprimentos 
 01.04.05.07 Convite recebido 
 01.04.05.08 Convocatória de reunião 
 01.04.05.09 Memorando de divulgação de eventos promovidos por 

instituição externa  
 01.04.05.10 Memorando solicitando organização de evento 
 01.04.05.11 Ofício convocando para reunião 
 01.04.05.12 Ofício de agradecimento de representação 
 01.04.05.13 Ofício informando representante do Defensor Público-Geral 

do Estado  
 01.04.05.14 Ofício solicitando agendamento de audiência  
 01.04.05.15 Ofício de agradecimento 
 01.04.05.16 Pauta de compromissos 
 01.04.05.17 Pauta de reunião 
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Atividade: 01.04.06 Publicar atos oficiais 
Documentos: 01.04.06.01 Extrato de reunião 
 01.04.06.02 Ficha de encaminhamento de matéria para publicação no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E. 
 01.04.06.03 Planilha de controle de atos publicados  

Atividade: 01.04.07 Responder às consultas formuladas pelos órgãos de 
administração pública, instituições e empresas e 
demandas internas 

Documentos: 01.04.07.01 Guia de atendimento 
 01.04.07.02 Expediente de consulta 
 01.04.07.03 Memorando encaminhando documento 
 01.04.07.04 Memorando solicitando documento 
 01.04.07.05 Memorando solicitando informação 
 01.04.07.06 Ofício de resposta à consulta 
 01.04.07.07 Ofício solicitando informação  
   
Subfunção: 01.05 Realizar controle interno 

Atividade: 01.05.01 Atender e realizar auditoria  
Documentos: 01.05.01.01 Expediente de atendimento de requisições do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo – TCE 
 01.05.01.02 Processo de relatório de auditoria do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo – TCE 
 01.05.01.03 Relatório de gestão fiscal 
 01.05.01.04 Relatório e pareceres relativos à auditoria e controle interno 

para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE 
 01.05.01.05 Relatório de consulta das prestações de contas 
 01.05.01.06 Relatório resumido da execução orçamentária e aprovação 

das contas 
   
Subfunção: 01.06 Realizar controle da qualidade 

Atividade: 01.06.01 Padronizar e monitorar procedimentos 
Documentos: 01.06.01.01 Expediente de revisão de fluxo de processo  
 01.06.01.02 Expediente de diagnóstico institucional 
 01.06.01.03 Expediente de treinamento para aplicação de procedimento 
 01.06.01.04 Ficha de procedimento operacional padrão – POP 
 01.06.01.05 Manual de procedimento 
 01.06.01.06 Memorando solicitando atualização do site 
 01.06.01.07 Memorando solicitando inspeção em unidade/órgão 
   
   
Função: 02 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Subfunção: 02.01 Realizar Assessoria de Imprensa 

Atividade: 02.01.01 Compilar notícias sobre a Defensoria 
Documentos: 02.01.01.01 Noticiário diário 
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Atividade: 02.01.02 Divulgar ações 
Documentos: 02.01.02.01 Diagrama de matérias de site institucional 
 02.01.02.02 Informativo 
 02.01.02.03 Site institucional 

Atividade: 02.01.03 Produzir registro de imagem e som 
Documentos: 02.01.03.01 Banco de imagem 
 02.01.03.02 Manual de identidade visual  
 02.01.03.03 Projeto executivo de identidade visual  
 02.01.03.04 Vídeo institucional 
   
Subfunção: 02.02 Promover eventos ou cerimônias oficias 

Atividade: 02.02.01 Organizar eventos ou cerimônias oficiais  
Documentos: 02.02.01.01 Agenda de eventos 
 02.02.01.02 Cadastro de autoridades 
 02.02.01.03 Cadastro de comendas outorgadas  
 02.02.01.04 Convite de evento 
 02.02.01.05 Crachá de credencial de evento 
 02.02.01.06 Discurso 
 02.02.01.07 Dossiê de evento 
 02.02.01.08 Lista de presença em evento  
 02.02.01.09 Lista de presentes oferecidos e recebidos  
 02.02.01.10 Livro de assinaturas de autoridades  
 02.02.01.11 Programa de solenidade, recepção oficial ou evento  
 02.02.01.12 Relação de convidados para eventos ou solenidades oficiais  
   
   

Função: 03 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Subfunção: 03.01 Planejar e formular políticas de recursos humanos 

Atividade: 03.01.01 Elaborar estudos e pesquisas relativas à pessoal 
Documentos: 03.01.01.01 Processo de estudo de plano de carreira 
 03.01.01.02 Processo de estudo de política salarial 
 03.01.01.03 Processo de estudo para aperfeiçoamento de métodos e 

técnicas de recrutamento e seleção 
 03.01.01.04 Processo de estudo para classificação de cargos e funções 
 03.01.01.05 Processo de estudo sobre a necessidade de cursos 
 03.01.01.06 Processo de planejamento de concurso público e seleção 
 03.01.01.07 Proposta de padrão de lotação 
 03.01.01.08 Relatório técnico de dimensionamento do quadro de pessoal 

Atividade: 03.01.02 Classificar e cadastrar cargos e funções 
Documentos: 03.01.02.01 Ficha de cadastro de cargos e funções 
 03.01.02.02 Organograma funcional 
 03.01.02.03 Processo de criação de cargo 
 03.01.02.04 Processo de extinção de cargo 
 03.01.02.05 Processo de transformação de cargo 
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 03.01.02.06 Quadro anual de pessoal, de cargos criados, providos e 
vagos 

 03.01.02.07 Quadro de cargos e funções 
   
Subfunção: 03.02 Realizar seleção e desenvolvimento de recursos 

humanos 

Atividade: 03.02.01 Realizar recrutamento e seleção 
Documentos: 03.02.01.01 Livro de registro de concurso público 
 03.02.01.02 Processo de abertura de concurso público 
 03.02.01.03 Processo de abertura de processo seletivo especial ou 

concurso interno 
 03.02.01.04 Relação das admissões 
 03.02.01.05 Relação de servidores e funcionários cedidos a órgãos 

públicos 

Atividade: 03.02.02 Realizar capacitação e aperfeiçoamento funcional 
Documentos: 03.02.02.01 Atestado de frequência em curso 
 03.02.02.02 Cronograma de cursos 
 03.02.02.03 Dossiê de curso 
 03.02.02.04 Plano de atividades de desenvolvimento e capacitação 
 03.02.02.05 Processo de autorização de curso 
 03.02.02.06 Processo de concessão de bolsa de estudo 
 03.02.02.07 Processo de organização de curso para capacitação de 

pessoal 
 03.02.02.08 Processo de solicitação de reembolso de recursos (Pró-Livro, 

Pró-Software e Pró-Hardware) 
 03.02.02.09 Processo solicitando apoio em evento 
 03.02.02.10 Processo solicitando contratação de inscrição em evento 
 03.02.02.11 Processo solicitando reembolso de curso 
 03.02.02.12 Processo solicitando reembolso de participação em evento 
 03.02.02.13 Relatório de avaliação de curso de capacitação ou 

qualificação técnica 
 03.02.02.14 Relatório de desempenho de participantes de cursos 
 03.02.02.15 Relatório mensal de custos com cursos 
   
Subfunção: 03.03 Expediente de pessoal 

Atividade: 03.03.01 Elaborar registro de atos relativos à vida funcional 
Documentos: 03.03.01.01 Planilha de progressão funcional 
 03.03.01.02 Processo de promoção por merecimento ou antiguidade 
 03.03.01.03 Processo de remoção de oficio  
 03.03.01.04 Processo de remoção de servidor público 
 03.03.01.05 Processo de remoção por permuta  
 03.03.01.06 Processo de remoção por união de cônjuges  
 03.03.01.07 Processo de transferência de funcionários 
 03.03.01.08 Prontuário de estagiário  
 03.03.01.09 Prontuário funcional 
 03.03.01.10 Relatório de movimentação de funcionários 
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Atividade: 03.03.02 Elaborar expedientes para posse, preenchimento de 
função-atividade, provimento de cargo, vacância e 
substituição 

Documentos: 03.03.02.01 Comunicado de falecimento 
 03.03.02.02 Livro de posse 
 03.03.02.03 Carta de pedido de prorrogação de prazo para posse 
 03.03.02.04 Processo de dispensa de função-atividade 
 03.03.02.05 Processo de exoneração do cargo 
 03.03.02.06 Processo de preenchimento de função-atividade  
 03.03.02.07 Processo de provimento de cargo 
 03.03.02.08 Processo de substituição de ocupante de cargo ou função-

atividade 
 03.03.02.09 Relação de substituições remuneradas 

Atividade: 03.03.03 Realizar concessão de direitos, vantagens e benefícios 
Documentos: 03.03.03.01 Aviso de férias 
 03.03.03.02 Escala de férias 
 03.03.03.03 Escala de licenças-prêmio 
 03.03.03.04 Processo de afastamento 
 03.03.03.05 Processo de aposentadoria 
 03.03.03.06 Processo de concessão e incorporação de vantagens 

pecuniárias 
 03.03.03.07 Processo de incorporação de décimos 
 03.03.03.08 Processo de licenças 
 03.03.03.09 Relação de funcionários afastados 
 03.03.03.10 Requerimento para gozo de férias indeferidas 

Atividade: 03.03.04 Realizar concessão de financiamento aos servidores 
Documentos: 03.03.04.01 Processo de concessão de bolsa de estudos reembolsável 
 03.03.04.02 Processo de convênio de concessão de crédito imobiliário  
 03.03.04.03 Processo de convênio de concessão de empréstimos e 

financiamentos 

Atividade: 03.03.05 Realizar avaliação de desempenho e incentivo funcional 
Documentos: 03.03.05.01 Ficha de avaliação de desempenho  
 03.03.05.02 Ficha de avaliação de cursos de formação e aperfeiçoamento 

funcional 
 03.03.05.03 Ficha de manifestação sobre o cumprimento de metas 
 03.03.05.04 Plano de desempenho do órgão ou unidade 
 03.03.05.05 Processo de avaliação de desempenho  
 03.03.05.06 Processo de avaliação de estágio probatório 
 03.03.05.07 Processo de estudo de bonificação por resultado 
 03.03.05.08 Relatório dos processos avaliatórios 

Atividade: 03.03.06 Realizar apuração e aplicação de punição disciplinar 
Documentos: 03.03.06.01 Atos CGDP de cessação 
 03.03.06.02 Atos CGDP de designação 
 03.03.06.03 Boletim de ocorrência disciplinar 
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 03.03.06.04 Comunicado de falta  
 03.03.06.05 Expediente de registro de atividades do Defensor 
 03.03.06.06 Manifestação de análise de solicitação de suspensão cautelar  
 03.03.06.07 Notificação pessoal 
 03.03.06.08 Ofício de proposição de apuração de responsabilidade 
 03.03.06.09 Pedido de reconsideração de decisão em processo 

administrativo 
 03.03.06.10 Processo administrativo disciplinar ordinário 
 03.03.06.11 Processo administrativo disciplinar sumário 
 03.03.06.12 Processo de apuração de atuação de advogado conveniado 

OAB 
 03.03.06.13 Processo de apuração de irregularidades praticadas por 

entidades conveniadas e seus advogados 
 03.03.06.14 Processo de correição 
 03.03.06.15 Processo de inspeção 
 03.03.06.16 Processo de sindicância  
 03.03.06.17 Processo relativo ao trabalho da Comissão Mista - COMISTA 
 03.03.06.18 Recomendação geral 
 03.03.06.19 Representação de eventual falta funcional 

Atividade: 03.03.07 Recolher encargos sociais e contribuições 
Documentos: 03.03.07.01 Expediente de registro da Declaração de Imposto de Renda 

Retido na Fonte 
 03.03.07.02 Expediente de registro de formulário SEFIP  
 03.03.07.03 Expediente de registro de retificação de NIT/PIS/PASEP  
 03.03.07.04 Processo de registro de Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS 
   

Subfunção: 03.04 Realizar controle de frequência 

Atividade: 03.04.01 Registrar frequência 
Documentos: 03.04.01.01 Atestado de frequência  
 03.04.01.02 Escala de serviço/plantão 
 03.04.01.03 Ficha de justificativa de falta 
 03.04.01.04 Pedido de abono de falta 
 03.04.01.05 Processo de concessão de horário de estudante 

Atividade: 03.04.02 Registrar atos de aposentadoria, reforma, pensão e 
disponibilidade 

 03.04.02.01 Processo único de contagem de tempo - PUCT 
 03.04.02.02 Relação de apostilas retificatórias de vantagens decorrentes 

de decisão judicial 
 03.04.02.03 Relação de atos concessórios de aposentadoria 
 03.04.02.04 Relação de atos concessórios de complementação de 

proventos de aposentadoria 
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Subfunção: 03.05 Realizar pagamento de pessoal 

Atividade: 03.05.01 Elaborar expedientes para a folha de pagamento 
Documentos: 03.05.01.01 Processo de cancelamento de inscrição no IAMSPE 
 03.05.01.02 Processo de consolidação de decisões judiciais 
 03.05.01.03 Processo de pagamento de férias e licenças-prêmio em 

pecúnia 
 03.05.01.04 Processo de pagamento de pensão alimentícia 
 03.05.01.05 Processo de reposição de valores 
 03.05.01.06 Requerimento de revisão de pagamento 

Atividade: 03.05.02 Elaborar folha de pagamento 
Documentos: 03.05.02.01 Declaração de encargos de dependentes para fins de 

Imposto de Renda 
 03.05.02.02 Relação de crédito bancário 
 03.05.02.03 Relatório anual da Folha de pagamento 
   
Subfunção: 03.06 Realizar segurança e medicina do trabalho 

Atividade: 03.06.01 Realizar controle ambiental e preservação da saúde 
Documentos: 03.06.01.01 Atestado médico 
 03.06.01.02 Comunicado de acidente de trabalho 
 03.06.01.03 Declaração das instalações 
 03.06.01.04 Dossiê de campanha de prevenção 
 03.06.01.05 Laudo técnico das condições ambientais de trabalho – 

LTCAT 
 03.06.01.06 Laudo técnico pericial de riscos ambientais 
 03.06.01.07 Programa de controle médico de saúde ocupacional – 

PCMSO 
 03.06.01.08 Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA 
 03.06.01.09 Relatório de dados informativos de acidentes  
 03.06.01.10 Relatório do programa de controle médico de saúde 

ocupacional – PCMSO 
 03.06.01.11 Relatório do programa de prevenção de riscos ambientais – 

PPRA 

Atividade: 03.06.02 Realizar prevenção de acidentes de trabalho 
Documentos: 03.06.02.01 Planta de ambientes de trabalho e localização de extintores 
   
   
Função: 04 GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 

Subfunção: 04.01 Licitar, formalizar e administrar contratos 

Atividade: 04.01.01 Realizar Licitação 
Documentos: 04.01.01.01 Expediente de habilitação em licitação 

Atividade: 04.01.02 Controlar compras, serviços e obras 
Documentos: 04.01.02.01 Ofício solicitando emissão de atestado de capacidade técnica 
 04.01.02.02 Pedido de inclusão no cadastro de impedimentos 
 04.01.02.03 Relação de contratos e atos jurídicos análogos e seus 
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aditamentos 
 04.01.02.04 Relação de despesas com dispensa ou inexigibilidade de 

licitação 
 04.01.02.05 Relação de licitações por modalidade 

Atividade: 04.01.03 Realizar registro de preços 
Documentos: 04.01.03.01 Cadastro de registro de preços 
 04.01.03.02 Processo de registro de preços 

Atividade: 04.01.04 Realizar cadastro de fornecedores e prestadores de 
serviços 

Documentos: 04.01.04.01 Cadastro de fornecedores e prestadores de serviços 
 04.01.04.02 Cadastro de serviços terceirizados 
 04.01.04.03 Processo de registro cadastral  

Atividade: 04.01.05 Realizar aquisição de bens materiais e patrimoniais 
Documentos: 04.01.05.01 Processo de aquisição de bens de informática e automação 
  Aquisição de licença 
  Aquisição de modem e serviço de internet móvel 
  Aquisição de software 
  Aquisição e manutenção de PABX 
  Infraestrutura de rede lógica 
  Instalação de infraestrutura de rede lógica e elétrica 
  Internet 
  Manutenção de PABX 
 04.01.05.02 Processo de aquisição de material de consumo 
 04.01.05.03 Processo de aquisição de material permanente 
 04.01.05.04 Processo de aquisição de veículo 

Atividade: 04.01.06 Contratar e acompanhar execução de serviços e obras 
Documentos: 04.01.06.01 Oficio solicitando autorização para execução de serviços de 

telecomunicações 
 04.01.06.02 Processo de contratação de obra pública 
 04.01.06.03 Processo de contratação de palestrante 
 04.01.06.04 Processo de contratação de serviços  
   Alimentação 

Aluguel de vagas em garagem 
Ambulância 
Bombeiro civil 
Central eletrônica de atendimento a usuários 
Clipping eletrônico 
Condomínio de imóveis 
Controle de pragas 
Copeiragem 
Eletricista 
Estagiário 
Fornecimento de identificação funcional e personalização 
Hidráulica 
Hospedagem 
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Impressão e reprografia 
Limpeza e conservação predial 
Locação de imóveis 
Locação de veículo com e sem condutor 
Mailing eletrônico 
Malote 
Manutenção de ar condicionado 
Manutenção de elevadores 
Manutenção e conservação de plantas e jardins 
Manutenção e higienização de bebedouros 
Manutenção preventiva e corretiva do Data Center 
Mecânica  
Perícia genética 
Pintura de edifício 
Portaria, controle e fiscalização 
Postagem 
Seguro de vida e acidentes pessoais 
Suporte técnico em tecnologia da informação 
Técnico profissional com notória especialização 
Técnico profissional do setor artístico 
Técnico profissional intérprete de LIBRAS 
Técnico profissional tradutor 
Telefonia móvel, pessoal e internet 
Telefonista 
Transportes 
Vigilância eletrônica 
Vigilância patrimonial 

 04.01.06.05 Processo de sancionatório 
   

Subfunção: 04.02 Controlar bens patrimoniais 

Atividade: 04.02.01 Realizar cadastro e chapeamento de bens patrimoniais 
Documentos: 04.02.01.01 Inventário físico de bens patrimoniais 
 04.02.01.02 Inventário físico-financeiro de bens patrimoniais 
 04.02.01.03 Planilha de controle de chapa patrimonial 

Atividade: 04.02.02 Realizar defesa de bens patrimoniais 
Documentos: 04.02.02.01 Certificado de garantia 
 04.02.02.02 Processo de contratação de seguro para bens patrimoniais 
 04.02.02.03 Processo de sindicância relativa a defesa de bens 

patrimoniais 

Atividade: 04.02.03 Locar bens patrimoniais 
Documentos: 04.02.03.01 Processo de locação de máquinas e equipamentos 

Atividade: 04.02.04 Registrar a movimentação de bens patrimoniais 
Documentos: 04.02.04.01 Comunicado de transferência de bens patrimoniais 
 04.02.04.02 Processo de alienação de bens patrimoniais 
 04.02.04.03 Processo de permuta de bens patrimoniais 
 04.02.04.04 Processo de transferência de bens patrimoniais 
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 04.02.04.05 Termo de responsabilidade pelo uso de bens patrimoniais 

Atividade: 04.02.05 Realizar arrolamento e baixa de bens patrimoniais 
Documentos: 04.02.05.01 Ata de inutilização de bens 
 04.02.05.02 Processo de arrolamento de bens excedentes, inservíveis ou 

em desuso 
 04.02.05.03 Recibo de doação de remanescentes de inutilização 
   
Subfunção: 04.03 Controlar almoxarifado 

Atividade: 04.03.01 Realizar verificação de estoque e distribuição 
Documentos: 04.03.01.01 Balancete de material de almoxarifado 
 04.03.01.02 Balanço de material de almoxarifado 
 04.03.01.03 Boletim de saída de material 
 04.03.01.04 Ficha de previsão de consumo de material 
 04.03.01.05 Ficha de requisição de material 
 04.03.01.06 Inventário físico de material de almoxarifado 
 04.03.01.07 Inventário físico-financeiro de material de almoxarifado 
 04.03.01.08 Lista de material de almoxarifado 
 04.03.01.09 Nota de fornecimento 
 04.03.01.10 Relação de materiais excedentes, inservíveis ou em desuso 

Atividade: 04.03.02 Compor estoque ou repor material 
Documentos: 04.03.02.01 Comunicado de irregularidades no fornecimento de material 
 04.03.02.02 Ofício solicitando aquisição de material 

Atividade: 04.03.03 Receber e conferir material 
Documentos: 04.03.03.01 Atestado de recebimento de material 
   
Subfunção: 04.04 Controlar patrimônio imobiliário 

Atividade: 04.04.01 Realizar defesa de bens imóveis 
Documentos: 04.04.01.01 Processo de contratação de seguro para imóveis 
 04.04.01.02 Processo de restauração de imóvel 

Atividade: 04.04.02 Locar imóveis 
Documentos: 04.04.02.01 Relatório de visita em imóvel 
 04.04.02.02 Processo de locação de imóvel 

Atividade: 04.04.03 Elaborar projetos de edificação 
Documentos: 04.04.03.01 Processo de contratação de projeto de Engenharia e 

Arquitetura 

Atividade: 04.04.04 Manter e conservar edifícios, instalações e equipamentos 
Documentos: 04.04.04.01 Atestado de realização de serviços 
 04.04.04.02 Cronograma de vistoria 
 04.04.04.03 Expediente de acompanhamento de obra e serviços 
 04.04.04.04 Memorando solicitando serviços de limpeza e higienização 
 04.04.04.05 Memorando solicitando serviços de manutenção e conserto 
 04.04.04.06 Ordem de serviço 
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 04.04.04.07 Processo de aprovação de arranjo de espaço físico (layout) 
 04.04.04.08 Processo de gerenciamento de crises 
 04.04.04.09 Projetos de engenharia e arquitetura 
 04.04.04.10 Relatório técnico de vistoria 
   
Subfunção: 04.05 Controlar transportes internos 

Atividade: 04.05.01 Locar veículos 
Documentos: 04.05.01.01 Processo de locação de veículo 

Atividade: 04.05.02 Realizar classificação e cadastramento de veículos 
Documentos: 04.05.02.01 Cadastro de veículos 
 04.05.02.02 Quadro demonstrativo da frota 

Atividade: 04.05.03 Contratar seguro 
Documentos: 04.05.03.01 Processo de contratação de seguro para veículo oficial 

Atividade: 04.05.04 Realizar o controle da guarda e do uso de veículos 
Documentos: 04.05.04.01 Boletim de ocorrência com veículo  
 04.05.04.02 Certificado de registro e licenciamento de veículo oficial 
 04.05.04.03 Ficha de controle de tráfego de veículos 
 04.05.04.04 Normas de serviços de transportes internos 
 04.05.04.05 Notificação de multa de trânsito 
 04.05.04.06 Planilha de uso de veículo oficial 
 04.05.04.07 Processo de apuração preliminar de acidente com veículo 
 04.05.04.08 Processo de sindicância de multa de trânsito 
 04.05.04.09 Registro de ocorrência com veículo oficial 

Atividade: 04.05.05 Controlar o consumo de combustível 
Documentos: 04.05.05.01 Ficha de agendamento para uso de veículo oficial 
 04.05.05.02 Processo de aquisição de combustível 
 04.05.05.03 Quadro demonstrativo mensal de consumo de combustível 
 04.05.05.04 Registro de quilometragem e de consumo de combustível 

Atividade: 04.05.06 Realizar manutenção de veículos 
Documentos: 04.05.06.01 Quadro demonstrativo mensal de quilometragem percorrida 
   
   
Função: 05 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Subfunção: 05.01 Realizar planejamento orçamentário 

Atividade: 05.01.01 Elaborar propostas orçamentárias 
Documentos: 05.01.01.01 Proposta Orçamentária Setorial – POS 

Atividade: 05.01.02 Realizar consolidação e formalização de projetos de lei 
Documentos: 05.01.02.01 Plano Plurianual 
   
Subfunção: 05.02 Realizar execução orçamentária e financeira 

Atividade: 05.02.01 Elaborar alterações orçamentárias 
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Documentos: 05.02.01.01 Processo de alterações orçamentárias 

Atividade: 05.02.02 Distribuir recursos orçamentários 
Documentos: 05.02.02.01 Nota de crédito 
 05.02.02.02 Nota de lançamento de quota mensal 

Atividade: 05.02.03 Realizar adiantamento de despesas 
 05.02.03.01 Processo de adiantamento 
 05.02.03.02 Relatório de controle de adiantamentos 
 05.02.03.03 Relação de adiantamentos concedidos 

Atividade: 05.02.04 Realizar prestação de contas 
Documentos: 05.02.04.01 Expediente de prestação de contas de convênios 
 05.02.04.02 Processo de prestação de contas de adiantamento de 

combustível  
 05.02.04.03 Processo de prestação de contas de adiantamento de 

despesas miúdas e de pronto pagamento  
 05.02.04.04 Processo de prestação de contas de adiantamento de 

transportes  
 05.02.04.05 Processo de prestação de contas de adiantamento de verba 

de representação  

Atividade: 05.02.05 Executar pagamento de despesas 
Documentos: 05.02.05.01 Processo de pagamento de bens de informática e de 

automação 
 05.02.05.02 Processo de pagamento de contas de utilidade pública 
   Água e esgoto 
   Energia Elétrica 
   Gás encanado 
   Telefonia móvel, pessoal e internet 
 05.02.05.03 Processo de pagamento de convênio 
 05.02.05.04 Processo de pagamento de diárias e ajuda de custo 
 05.02.05.05 Processo de pagamento de estagiários de Direito  
 05.02.05.06 Processo de pagamento de honorários advocatícios 
 05.02.05.07 Processo de pagamento de honorários periciais 
 05.02.05.08 Processo de pagamento de impostos e taxas em geral ISS  
 05.02.05.09 Processo de pagamento de passagens aéreas 
 05.02.05.10 Processo de pagamento de pessoal e encargos (folha de 

pagamento) 
 05.02.05.11 Processo de pagamento de reembolso de despesas de 

servidores e membros 
 05.02.05.12 Processo de pagamento de reembolso de transportes 
 05.02.05.13 Processo de pagamento de repasse de encargo Social ao 

PASEP  
 05.02.05.14 Processo de pagamento de seguro dos veículos próprios 
 05.02.05.15 Processo de pagamento de taxa de administração do 

SPPREV 
 05.02.05.16 Processo de pagamento do reparcelamento de INSS 
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Atividade: 05.02.06 Executar pagamento de serviços prestados  
Documentos: 05.02.06.01 Processo de pagamento de serviços contratados 
   Aluguel de vagas em garagem 

Bombeiro civil 
Central eletrônica de atendimento a usuários 
Clipping eletrônico 
Condomínio de imóveis 
Controle de pragas 
Copeiragem 
Estagiário 
Fornecimento de identificação funcional e personalização 
Impressão e reprografia 
Limpeza e conservação predial 
Locação de imóveis 
Locação de veículo com e sem condutor 
Mailing eletrônico 
Malote 
Manutenção de ar condicionado 
Manutenção de elevadores 
Manutenção e conservação de plantas e jardins 
Manutenção e higienização de bebedouros 
Manutenção preventiva e corretiva do Data Center 
Perícia genética 
Portaria, controle e fiscalização 
Postagem 
Seguro de vida e acidentes pessoais 
Suporte técnico em tecnologia da informação 
Técnico profissional intérprete de LIBRAS 
Telefonia móvel, pessoal e internet 
Telefonista 
Vigilância eletrônica 
Vigilância patrimonial 

Atividade: 05.02.07 Controlar receita 
Documentos: 05.02.07.01 Demonstrativo mensal de arrecadação 
 05.02.07.02 Processo de aplicação financeira 

Atividade: 05.02.08 Controlar contabilidade 
Documentos: 05.02.08.01 Extrato bancário 
 05.02.08.02 Nota fiscal 
 05.02.08.03 Relatório de conciliação bancária 
 05.02.08.04 Relatório de ordem cronológica de pagamentos 

Atividade: 05.02.09 Controlar e acompanhar a execução orçamentária e 
financeira 

Documentos: 05.02.09.01 Expediente de controle e contabilização das devoluções de 
valores da folha de pagamento 

 05.02.09.02 Expediente de controle de receitas diferidas 
 05.02.09.03 Expediente de monitoramento de metas do SimPA 
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 05.02.09.04 Expediente de registro de cadastro nas Prefeituras Municipais 
 05.02.09.05 Expediente de registro do Acordo Base de Parceria 

Institucional  
 05.02.09.06 Planilha de controle das utilidades públicas 
 05.02.09.07 Planilha de controle de convênios  
 05.02.09.08 Planilha de controle de pedidos de passagens aéreas 
 05.02.09.09 Planilha de pagamento de diárias e ajuda de custo, transporte 

e reembolso de servidores e membros 
 05.02.09.10 Processo de controle de abertura de contas bancárias da 

Instituição 
 05.02.09.11 Processo de controle de cadastro de perfil no sistema AASP 

do Banco do Brasil 
 05.02.09.12 Processo de controle de certificação digital do Órgão e-CNPJ 
 05.02.09.13 Processo de inscrição em restos a pagar  
 05.02.09.14 Processo de movimentação de rendimento das Receitas 
 05.02.09.15 Processo de registro de devolução de honorários 

advocatícios e periciais 
   
   
Função: 06 GESTÃO DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E ACESSO 

Subfunção: 06.01 Planejar e formular políticas de gestão documental e 
acesso à informação 

Atividade: 06.01.01 Fixar diretrizes da política de gestão documental e 
acesso 

Documentos: 06.01.01.01 Expediente de acompanhamento da gestão documental das 
unidades/órgãos 

 06.01.01.02 Expediente de gestão documental da unidade/órgão 
 06.01.01.03 Processo de atividades da Comissão Central de Gestão de 

Documentos – CCGD 

 06.01.01.04 Processo de implementação do programa de gestão 
documental 

   
Subfunção: 06.02  Executar procedimentos e operações técnicas de gestão 

de documentos 

Atividade: 06.02.01 Padronizar a produção documental 
Documentos: 06.02.01.01 Manual de produção de atos administrativos 
 06.02.01.02 Plano de classificação de documentos 

Atividade: 06.02.02  Realizar tratamento em documento sigiloso 
Documentos: 06.02.02.01 Termo de classificação/desclassificação/reclassificação de 

sigilo 

Atividade: 06.02.03 Executar serviços de protocolo e arquivo 
Documentos: 06.02.03.01 Controle de documentos 
 06.02.03.02 Edital de ciência de eliminação 
 06.02.03.03 Expediente de destinação de documentos 
 06.02.03.04 Instrução normativa de eliminação de documentos 
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 06.02.03.05 Instrução normativa de transferência de documentos 
 06.02.03.06 Manual de procedimentos de protocolo e arquivo 
 06.02.03.07 Relação de remessa de documentos 
 06.02.03.08 Relação de transferência de documentos ao arquivo  
 06.02.03.09 Tabela de temporalidade e acesso aos documentos 
 06.02.03.10 Termo de destinação de documentos à eliminação 
   
Subfunção: 06.03 Realizar controle de Acervo 

Atividade: 06.03.01  Elaborar instrumentos de pesquisa e controle de Acervo 
Documentos: 06.03.01.01 Cadastro de usuários 
 06.03.01.02 Catálogo, índice, guia, inventário 
 06.03.01.03 Ficha de consulta 
 06.03.01.04 Mapa topográfico do arquivo 
 06.03.01.05 Planilha de controle de empréstimo de livro 

Atividade: 06.03.02  Ampliar e divulgar Acervos 
Documentos: 06.03.02.01 Processo de aquisição de acervos 
 06.03.02.02 Processo de empréstimo de acervos 
 06.03.02.03 Termo de doação 
   
Subfunção: 06.04 Fornecer acesso às informações  

Atividade: 06.04.01  Atender aos pedidos de acesso à informação 
Documentos: 06.04.01.01 Cadastro de certidões expedidas 
 06.04.01.02 Certidão 
 06.04.01.03 Cópia certificada 
 06.04.01.04 Expediente de atendimento a pedido de informação 
 06.04.01.05 Processo de análise de recurso 
 06.04.01.06 Termo de consulta 

Atividade: 06.04.02  Monitorar sistema de informação ao cidadão 
Documentos: 06.04.02.01 Cadastro do cidadão 
 06.04.02.02 Manual de procedimentos do SIC 
 06.04.02.03 Relatório de atividades do SIC 
   
Subfunção: 06.05  Realizar tratamento em sistemas de informações 

Atividade: 06.05.01  Criar e ampliar sistemas de informações gerenciais 
Documentos: 06.05.01.01 Proposta de aperfeiçoamento de emissão de relatórios 

gerenciais e extração de dados 
 06.05.01.02 Relatório analítico de informações e dados gerenciais 
   
   
Função: 07  GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Subfunção: 07.01  Analisar e desenvolver sistemas 

Atividade: 07.01.01  Planejar e criar sistemas 
Documentos: 07.01.01.01 Banco de dados de código de versões 
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 07.01.01.02 Expediente de desenvolvimento e operação de sistema de 
informação 

 07.01.01.03 Expediente de estudo de sistema de informação 
 07.01.01.04 Processo de implantação de sistema de informação 
 07.01.01.05 Relatório de rotinas de Deploy  
   
Subfunção: 07.02  Planejar e controlar Infraestrutura lógica de sistemas 

Atividade: 07.02.01  Produzir e operacionalizar redes 
Documentos: 07.02.01.01 Plantas da estrutura física e lógica 
 07.02.01.02 Processo de controle de novas linhas de telefone, 

transferências de desligamentos 
 07.02.01.03 Relatório de gestão dos ativos de rede 
 07.02.01.04 Relatório de log de acesso à Internet 
 07.02.01.05 Relatório de log de acesso as estações de trabalho (Logon) 
 07.02.01.06 Requisição de mudança de rede lógica – RDM 
 07.02.01.07 Termo de entrega de leitora para Certificado Digital 
 07.02.01.08 Topologia de rede e sistemas 
   
Subfunção: 07.03  Realizar manutenção de equipamentos e instalações de 

TI 

Atividade: 07.03.01  Realizar atendimento e suporte técnico 
Documentos: 07.03.01.01 Catálogo de serviços 
 07.03.01.02 Expediente de serviços prestados para faturamento 
 07.03.01.03 Relatório de vistoria e suporte 

Atividade: 07.03.02  Controlar a distribuição de certificado digitais 
Documentos: 07.03.02.01 Termo de responsabilidade de recebimento de cartão de 

Certificado Digital 
   
Subfunção: 07.04  Monitorar rotinas automáticas e banco de dados  

Atividade: 07.04.01  Realizar Backups 
Documentos: 07.04.01.01 Backup de dados e sistemas 
 07.04.01.02 Ficha de Backup dos servidores 
 07.04.01.03 Relatório de rotinas de Backup   
   
   
Função: 11 PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 

DE DIREITOS E MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Subfunção: 11.01 Atuar na educação em direitos com a Sociedade civil 

Atividade: 11.01.01  Realizar audiências públicas, conferências e debates  
Documentos: 11.01.01.01 Abaixo-assinado 
 11.01.01.02 Caderno de proposta 
 11.01.01.03 Carta-aberta 
 11.01.01.04 Dossiê de Ciclo de Debates 
 11.01.01.05 Dossiê de Conferência Estadual 
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 11.01.01.06 Dossiê de Pré-Conferência 
 11.01.01.07 Ficha de audiência  
 11.01.01.08 Moção 
 11.01.01.09 Processo de audiência e consulta pública 

Atividade: 11.01.02  Realizar o intercâmbio com instituições públicas e 
privadas e atuar em conselhos 

Documentos: 11.01.02.01 Expediente de acompanhamento de atividades em Conselho 
Municipal/Estadual/Nacional 

 11.01.02.02 Processo de criação de política institucional  

Atividade: 11.01.03  Realizar pesquisas científicas e estudos de viabilidade de 
criação de núcleos especializados 

Documentos: 11.01.03.01 Expediente de estudo ou pesquisa científica 
 11.01.03.02 Plano de pesquisa 
 11.01.03.03 Processo de estudo de criação de núcleo especializado 
   
   
Função: 12 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

Subfunção: 12.01  Prestar Assistência Jurídica  

Atividade: 12.01.01  Realizar atendimento inicial 
Documentos: 12.01.01.01 Agenda de atendimento 
 12.01.01.02 Cadastro do cidadão 
 12.01.01.03 Ficha de atendimento de usuário 
 12.01.01.04 Ficha de avaliação da situação socioeconômica 
 12.01.01.05 Guia de encaminhamento 
 12.01.01.06 Planilha de controle de denegações 
 12.01.01.07 Planilha de controle de encaminhamento de atendimento 
 12.01.01.08 Planilha de controle de mandados 
 12.01.01.09 Relação de usuários a serem atendidos 
 12.01.01.10 Relatório de atendimento 
 12.01.01.11 Termo de denegação de atendimento   

Atividade: 12.01.02  Realizar indicação de advogado, perito e processar 
certidões de honorários 

Documentos: 12.01.02.01 Certidão de honorários advocatícios 
 12.01.02.02 Controle de inserções e alterações de ocorrências em 

sistema 
 12.01.02.03 Declaração de repasse de valor ao INSS 
 12.01.02.04 Expediente autorizando nomeação extraordinária de 

advogado 
 12.01.02.05 Expediente certificando atuação de advogado conveniado 
 12.01.02.06 Expediente de criação/atualização de código de vara em 

sistema 
 12.01.02.07 Expediente de pedido de afastamento do convênio 
 12.01.02.08 Expediente de solicitação de pagamento de honorários 

advocatícios de advogado falecido 
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 12.01.02.09 Expediente de solicitação de pagamento de honorários 
advocatícios de advogado por depósito judicial 

 12.01.02.10 Manifestação de resposta a recurso  
 12.01.02.11 Ofício de indicação de advogado  
 12.01.02.12 Ofício de resposta a esclarecimentos de pagamento de 

honorários advocatícios 
 12.01.02.13 Planilha de indicação de advogado 
 12.01.02.14 Planilha de indicação de perito 
 12.01.02.15 Termo de recusa de atendimento 
 12.01.02.16 Termo de renúncia de atendimento 

 
Atividade: 12.01.03  Realizar visitas e fiscalização de estabelecimentos 

policiais, prisionais e de internação coletiva 
Documentos: 12.01.03.01 Ata de visita a estabelecimento prisional  
 12.01.03.02 Cadastro de unidades prisionais 
 12.01.03.03 Carta de usuário 
 12.01.03.04 Cronograma de vistas a presídios 
 12.01.03.05 Expediente preparatório de revisão criminal  
 12.01.03.06 Ofício solicitando inclusão de usuário em lista  
 12.01.03.07 Planilha de controle de atendimento de usuários 
 12.01.03.08 Planilha de dados populacionais do sistema prisional paulista 
 12.01.03.09 Portaria de inspeção em estabelecimentos prisionais 
 12.01.03.10 Relatório de Inspeção em estabelecimento prisional 
 12.01.03.11 Tabela de controle das cartas 
   
Atividade: 12.01.04  Realizar atendimento multidisciplinar 
Documentos: 12.01.04.01 Manifestações técnicas de intervenção de serviço social 
 12.01.04.02 Planilha de controle de testes psicológicos  
 12.01.04.03 Relatórios técnicos de intervenção de serviço social/ 

psicologia 
 

Atividade: 12.01.05  Realizar atendimento jurídico 
Documentos: 12.01.05.01 Expediente de acompanhamento de atendimento 
 12.01.05.02 Expediente de acompanhamento de atendimento coletivo 

  Cidadania, Direitos Humanos e Direitos Sociais 
  Combate à Discriminação 
  Consumidor 
   Defesa da Mulher 
   Direitos do Idoso e das Pessoas com Deficiência 
   Infância e Juventude 

   Questões agrárias, habitação e urbanismo 
   Questões penais e penitenciárias 
 12.01.05.03 Expediente de estudo da situação familiar e avaliação da 

situação de risco do vínculo familiar 
 12.01.05.04 Ficha do histórico de atendimento 
 12.01.05.05 Notificação extrajudicial 
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 12.01.05.06 Ofício solicitando informações e documentos 
 12.01.05.07 Ofício solicitando providências em serviços 
 12.01.05.08 Parecer 
 12.01.05.09 Petição cível 

 12.01.05.10 Petição criminal 
 12.01.05.11 Petição criminal de execução  
 12.01.05.12 Petição família 
 12.01.05.13 Planilha de controle de carta precatória 
 12.01.05.14 Portaria de instauração de expediente 
 12.01.05.15 Processo de Acordo extrajudicial cível/família 
 12.01.05.16 Termo de Acordo extrajudicial cível/família 
 12.01.05.17 Termo de ajustamento de conduta 
 12.01.05.18 Boletim de Ocorrência Policial * 
 12.01.05.19 Processo judicial * 
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4. ÍNDICE 

 

O Índice tem por finalidade apresentar as funções, subfunções, 

atividades, documentos, termos e expressões variantes do conteúdo dos 

documentos, em texto corrido e permutado, com a indicação do código de 

classificação, para auxiliar na pesquisa de documentos na Tabela. 

As Funções, Subfunções e Atividades são apresentadas em letras 

maiúsculas. 

 

 Código de 
Classificação 

2ª via de averbação de mandato USE Ofício solicitando informações e 
documentos 

12.01.05.06 

2ª via de documentos USE Ofício solicitando informações e documentos 12.01.05.06 

A  
Abaixo-assinado 11.01.01.01 
Abertura de conta em agência bancária USE Ofício solicitando providências 
em serviços 

12.01.05.07 

Abertura de contas bancárias da Instituição, Processo de controle de  05.02.09.10 
Abono de falta, Pedido de  03.04.01.04 
Ação civil pública USE Expediente de acompanhamento de atendimento 
coletivo 

12.01.05.02 

Ação judicial, Expediente de acompanhamento de  01.03.01.01 
Ação trabalhista, Expediente de acompanhamento de  01.03.01.03 
Acervo arquivístico, bibliográfico, museológico ou artístico USE Catálogo, 
índice, guia, inventário 

06.03.01.02 

Acidente com veículo, Processo de apuração preliminar de  04.05.04.07 
Acidente de trabalho, Comunicado de  03.06.01.02 
Acidentes, Relatório de dados informativos de  03.06.01.09 
Acompanhamento de atendimento coletivo, Expediente de  12.01.05.02 
Acompanhamento de atendimento, Expediente de  12.01.05.01 
Acompanhamento de obra e serviços, Expediente de  04.04.04.03 
Acompanhamento pedagógico especializado à adolescente/criança com 
necessidade especial USE Ofício solicitando providências em serviços 

12.01.05.07 

Acompanhamento psicopedagógico USE Ofício solicitando providências em 
serviços 

12.01.05.07 

Acompanhamento psicossocial à vítima de violência doméstica USE Ofício 
solicitando providências em serviços 

12.01.05.07 

ACOMPANHAR INSTRUÇÕES DE AÇÕES JUDICIAIS E 
ADMINISTRATIVAS 

01.03.01 
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Acordo Base de Parceria Institucional, Expediente de registro do  05.02.09.05 
Acordo extrajudicial cível/família, Processo de 12.01.05.15 
Acordo extrajudicial cível/família, Termo de  12.01.05.16 
Adiantamento de combustível, Processo de prestação de contas de  05.02.04.02 
Adiantamento de despesas miúdas e de pronto pagamento, Processo de 
prestação de contas de  

05.02.04.03 

Adiantamento de transportes, Processo de prestação de contas de  05.02.04.04 
Adiantamento de verba de representação, Processo de prestação de contas 
de  

05.02.04.05 

Adiantamento, Processo de  05.02.03.01 
Adiantamentos concedidos, Relação de  05.02.03.03 
Adiantamentos, Relatório de controle de  05.02.03.02 
Admissões, Relação das  03.02.01.04 
Advogado conveniado OAB, Processo de apuração de atuação de  03.03.06.12 
Advogado conveniado, Expediente certificando atuação de  12.01.02.05 
Advogado falecido, Expediente de solicitação de pagamento de honorários 
advocatícios de  

12.01.02.08 

Advogado, Ofício de indicação de  12.01.02.11 
Advogado, Planilha de indicação de  12.01.02.13 
Afastados, Relação de funcionários  03.03.03.09 
Afastamento do convênio, Expediente de pedido de  12.01.02.07 
Afastamento, Processo de  03.03.03.04 
Agenda de atendimento 12.01.01.01 
Agenda de auditório 01.04.05.01 
Agenda de compromissos oficiais 01.04.05.02 
Agenda de eventos 02.02.01.01 
Agendamento de audiência, Ofício solicitando 01.04.05.14 
Agendamento de cirurgia USE Ofício solicitando providências em serviços 12.01.05.07 
Agendamento de exame de DNA USE Ofício solicitando providências em 
serviços 

12.01.05.07 

Agendamento de visita USE Ofício solicitando providências em serviços 12.01.05.07 
Agradecimento de representação, Ofício de  01.04.05.12 
Agradecimento, Ofício de  01.04.05.15 
Água e esgoto USE Processo de pagamento de contas de utilidade pública 05.02.05.02 
Ajustamento de conduta, Termo de  12.01.05.17 
Alienação de bens patrimoniais, Processo de  04.02.04.02 
Alimentação USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Alteração de lei, Processo de indicação de proposta de 01.03.03.05 
Alteração legislativa, Comunicado de  01.03.03.01 
Alteração legislativa, Expediente de acompanhamento de estudo de  01.03.03.03 
Aluguel de vagas em garagem USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Aluguel de vagas em garagem USE Processo de pagamento de serviços 
contratados 

05.02.06.01 
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Ambulância USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
AMPLIAR E DIVULGAR ACERVOS 06.03.02  
ANALISAR E DESENVOLVER SISTEMAS 07.01  
Antecedentes infracionais USE Ofício solicitando informações e documentos 12.01.05.06 
Anteprojeto de lei, Processo de elaboração de  01.03.03.04 
Antiguidade, Processo de promoção por merecimento ou  03.03.01.02 
Anual, Relatório de atividades  01.04.02.06 
Aperfeiçoamento funcional, Ficha de avaliação de cursos de formação e  03.03.05.02 
Aplicação de procedimento, Expediente de treinamento para  01.06.01.03 
Aplicação financeira, Processo de  05.02.07.02 
Aposentadoria, Processo de  03.03.03.05 
Aposentadoria, Relação de atos concessórios de  03.04.02.03 
Aposentadoria, Relação de atos concessórios de complementação de 
proventos de  

03.04.02.04 

Apostilas retificatórias de vantagens decorrentes de decisão judicial, 
Relação de  

03.04.02.02 

Aprovação das contas, Relatório resumido da execução orçamentária e  01.05.01.06 
Apuração de atuação de advogado conveniado OAB, Processo de apuração 
de  

03.03.06.12 

Apuração de responsabilidade, Ofício de proposição de  03.03.06.08 
Aquisição de acervos, Processo de  06.03.02.01 
Aquisição de bens de informática e automação, Processo de  04.01.05.01 
Aquisição de licença USE Processo de aquisição de bens de informática e 
automação 

04.01.05.01 

Aquisição de material de consumo, Processo de  04.01.05.02 
Aquisição de material permanente, Processo de  04.01.05.03 
Aquisição de material, Ofício solicitando  04.03.02.02 
Aquisição de modem e serviço de internet móvel USE Processo de 
aquisição de bens de informática e automação 

04.01.05.01 

Aquisição de software USE Processo de aquisição de bens de informática e 
automação 

04.01.05.01 

Aquisição de veículo, Processo de  04.01.05.04 
Aquisição e manutenção de PABX USE Processo de aquisição de bens de 
informática e automação 

04.01.05.01 

Arrecadação, Demonstrativo mensal de  05.02.07.01 
Arrolamento de bens excedentes, inservíveis ou em desuso, Processo de  04.02.05.02 
Artigo, USE Informativo 02.01.02.02 
ASSESSORAR EM MATÉRIA LEGISLATIVA              01.03.03 
Assinaturas de autoridades, Livro de  02.02.01.10 
Ata de inutilização de bens 04.02.05.01 
Ata de reunião 01.04.05.03 
Ata de visita a estabelecimento prisional  12.01.03.01 
ATENDER AOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 06.04.01  
ATENDER E REALIZAR AUDITORIA  01.05.01 
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Atendimento a vítima de violência doméstica USE Ofício solicitando 
providências em serviços 

12.01.05.07 

Atendimento coletivo, Expediente de acompanhamento de  12.01.05.02 
Atendimento de usuário, Ficha de  12.01.01.03 
Atendimento, Agenda de  12.01.01.01 
Atendimento, Expediente de acompanhamento de  12.01.05.01 
Atendimento, Guia de  01.04.07.01 
Atendimento, Planilha de controle de encaminhamento de  12.01.01.07 
Atendimento, Relatório de  12.01.01.10 
Atendimento, Termo de denegação de   12.01.01.11 
Atendimento, Termo de recusa de  12.01.02.15 
Atendimento, Termo de renúncia de  12.01.02.16 
Atestado de antecedentes criminais USE Ofício solicitando informações e 
documentos 

12.01.05.06 

Atestado de capacidade técnica, Ofício solicitando emissão de  04.01.02.01 
Atestado de comparecimento em reunião 01.04.05.04 
Atestado de frequência  03.04.01.01 
Atestado de frequência em curso 03.02.02.01 
Atestado de realização de serviços 04.04.04.01 
Atestado de recebimento de material 04.03.03.01 
Atestado médico 03.06.01.01 
Atividades do Defensor, Expediente de registro de  03.03.06.05 
Atividades do SIC, Relatório de  06.04.02.03 
Atividades em Conselho Municipal/Estadual/Nacional, Expediente de 
acompanhamento de 

11.01.02.01 

Ativos de rede, Relatório de gestão dos  07.02.01.03 
Ato de afastamento USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de aproveitamento USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de atribuição USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de cessação USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de confirmação USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de delegação USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de designação USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de disponibilidade USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de exoneração USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de mudança USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de nomeação USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de promoção USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato de reintegração USE Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Ato do Defensor Público-Geral do Estado 01.01.01.01 
Atos administrativos, Manual de produção de  06.02.01.01 
Atos CGDP de cessação 03.03.06.01 
Atos CGDP de designação 03.03.06.02 
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Atos concessórios de aposentadoria, Relação de  03.04.02.03 
Atos publicados, Planilha de controle de  01.04.06.03 
Atuação de advogado conveniado, Expediente certificando  12.01.02.05 
Atualização do site, Memorando solicitando  01.06.01.06 
ATUAR NA EDUCAÇÃO EM DIREITOS COM A SOCIEDADE CIVIL 11.01 
Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, Processo 
de relatório de 

01.05.01.02 

Auditoria e controle interno para o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo – TCE, Relatório e pareceres relativos à 

01.05.01.04 

Auditório, Agenda de  01.04.05.01 
Autorização para execução de serviços de telecomunicações, Ofício 
solicitando  

04.01.06.01 

Avaliação da situação de risco do vínculo familiar, Expediente de estudo da 
situação familiar e 

12.01.05.03 

Avaliação de desempenho, Ficha de 03.03.05.01 
Avaliação de desempenho, Processo de  03.03.05.05 
Aviso de férias 03.03.03.01 

B  
Backup de dados e sistemas 07.04.01.01 
Balancete de material de almoxarifado 04.03.01.01 
Balanço de material de almoxarifado 04.03.01.02 
Banco de dados de código de versões 07.01.01.01 
Banco de imagem 02.01.03.01 
Bens de informática e automação, Processo de aquisição de  04.01.05.01 
Bens de informática e de automação, Processo de pagamento de  05.02.05.01 
Bens patrimoniais, Comunicado de transferência de  04.02.04.01 
Bens patrimoniais, Inventário físico de  04.02.01.01 
Bens patrimoniais, Inventário físico-financeiro de  04.02.01.02 
Bens patrimoniais, Processo de alienação de  04.02.04.02 
Bens patrimoniais, Processo de contratação de seguro para  04.02.02.02 
Bens patrimoniais, Processo de permuta de  04.02.04.03 
Bens patrimoniais, Processo de sindicância relativa a defesa de  04.02.02.03 
Bens patrimoniais, Processo de transferência de  04.02.04.04 
Bens patrimoniais, Termo de responsabilidade pelo uso de  04.02.04.05 
Bimestral, Relatório de atividades  01.04.02.07 
Boletim de ocorrência com veículo  04.05.04.01 
Boletim de ocorrência disciplinar 03.03.06.03 
Boletim de Ocorrência Policial * 12.01.05.18 
Boletim de saída de material 04.03.01.03 
Boletim USE Informativo 02.01.02.02 
Bolsa de estudo, Processo de concessão de  03.02.02.06 
Bolsa de estudos reembolsável, Processo de concessão de  03.03.04.01 
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Bombeiro civil USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Bombeiro civil USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Bonificação por resultado, Processo de estudo de  03.03.05.07 

C  
Cadastro de autoridades 02.02.01.02 
Cadastro de certidões expedidas 06.04.01.01 
Cadastro de comendas outorgadas  02.02.01.03 
Cadastro de fornecedores e prestadores de serviços 04.01.04.01 
Cadastro de impedimentos, Pedido de inclusão no  04.01.02.02 
Cadastro de perfil no sistema AASP do Banco do Brasil, Processo de 
controle de 

05.02.09.11 

Cadastro de registro de preços 04.01.03.01 
Cadastro de serviços terceirizados 04.01.04.02 
Cadastro de unidades prisionais 12.01.03.02 
Cadastro de usuários 06.03.01.01 
Cadastro de veículos 04.05.02.01 
Cadastro do cidadão 06.04.02.01 
Cadastro do cidadão 12.01.01.02 
Cadastro nas Prefeituras Municipais, Expediente de registro de  05.02.09.04 
Caderno da proposta INTEGRA Dossiê de Conferência Estadual  11.01.01.05 
Caderno de proposta 11.01.01.02 
Caderno USE Informativo 02.01.02.02 
Campanha de prevenção, Dossiê de  03.06.01.04 
Cancelamento de inscrição no IAMSPE, Processo de  03.05.01.01 
Capacidade técnica, Ofício solicitando emissão de atestado de  04.01.02.01 
Capacitação de pessoal, Processo de organização de curso para  03.02.02.07 
Capacitação, Plano de atividades de desenvolvimento e  03.02.02.04 
Cargo ou função-atividade, Processo de substituição de ocupante de  03.03.02.08 
Cargos e funções, Ficha de cadastro de  03.01.02.01 
Cargos e funções, Processo de estudo para classificação de  03.01.01.04 
Carta de pedido de prorrogação de prazo para posse 03.03.02.03 
Carta de representação 01.04.05.05 
Carta de usuário 12.01.03.03 
Carta precatória, Planilha de controle de  12.01.05.13 
Carta-aberta 11.01.01.03 
Cartão de Certificado Digital, Termo de responsabilidade de recebimento de  07.03.02.01 
Cartão de cumprimentos 01.04.05.06 
Carta-resposta 01.04.03.01 
Cartilha USE Informativo 02.01.02.02 
Catálogo de serviços 07.03.01.01 
Catálogo, índice, guia, inventário 06.03.01.02 
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CCGD, Processo de atividades da Comissão Central de Gestão de 
Documentos 

06.01.01.03 

Central eletrônica de atendimento a usuários USE Processo de contratação 
de serviços 

04.01.06.04 

Central eletrônica de atendimento a usuários USE Processo de pagamento 
de serviços contratados 

05.02.06.01 

Certidão 06.04.01.02 
Certidão de casamento USE Ofício solicitando informações e documentos 12.01.05.06 
Certidão de honorários advocatícios 12.01.02.01 
Certidão de inexistência de débito USE Ofício solicitando informações e 
documentos              

12.01.05.06 

Certidão de inteiro teor nascimento USE Ofício solicitando informações e 
documentos                                                

12.01.05.06 

Certidão de matrícula de Imóveis USE Ofício solicitando informações e 
documentos 

12.01.05.06 

Certidão de nascimento USE Ofício solicitando informações e documentos 12.01.05.06 
Certidão de óbito USE Ofício solicitando informações e documentos 12.01.05.06 
Certidão de propriedade/escritura USE Ofício solicitando informações e 
documentos 

12.01.05.06 

Certidão negativa de protesto USE Ofício solicitando informações e 
documentos 

12.01.05.06 

Certidão negativa de tributos USE Ofício solicitando informações e 
documentos 

12.01.05.06 

Certidões expedidas, Cadastro de  06.04.01.01 
Certificação digital do Órgão e-CNPJ, Processo de controle de  05.02.09.12 
Certificado de garantia 04.02.02.01 
Certificado de registro e licenciamento de veículo oficial 04.05.04.02 
Certificado Digital, Termo de entrega de leitora para  07.02.01.07 
Certificado Digital, Termo de responsabilidade de recebimento de cartão de  07.03.02.01 
Cessação, Atos CGDP de  03.03.06.01 
Chapa patrimonial, Planilha de controle de  04.02.01.03 
Ciclo de Debates, Dossiê de  11.01.01.04 
Cidadania, Direitos Humanos e Direitos Sociais USE Expediente de 
acompanhamento de atendimento coletivo 

12.01.05.02 

Cidadão, Cadastro do  12.01.01.02 
Cível/família, Processo de Acordo extrajudicial 12.01.05.15 
Cível/família, Termo de acordo extrajudicial 12.01.05.16 
Classificação de documentos, Plano de  06.02.01.02 
CLASSIFICAR E CADASTRAR CARGOS E FUNÇÕES 03.01.02 
Clipping eletrônico USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Clipping eletrônico USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Clipping USE Noticiário diário 02.01.01.01 
Código de vara em sistema, Expediente de criação/atualização de  12.01.02.06 
Combate à Discriminação USE Expediente de acompanhamento de 
atendimento coletivo 

12.01.05.02 
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Combustível, Processo de aquisição de  04.05.05.02 
Combustível, Processo de prestação de contas de adiantamento de  05.02.04.02 
Combustível, Quadro demonstrativo mensal de consumo de  04.05.05.03 
Combustível, Registro de quilometragem e de consumo de  04.05.05.04 
Comendas outorgadas, Cadastro de  02.02.01.03 
Comissão Central de Gestão de Documentos – CCGD, Processo de 
atividades da  

06.01.01.03 

Comissão Mista – COMISTA, Processo relativo ao trabalho da  03.03.06.17 
Comissão, grupo de trabalho ou conselho, Processo de acompanhamento 
de atividades relativa à  

01.04.02.04 

COMISTA, Processo relativo ao trabalho da Comissão Mista -  03.03.06.17 
Comparecimento em reunião, Atestado de  01.04.05.04 
COMPILAR NOTÍCIAS SOBRE A DEFENSORIA 02.01.01 
Complementação de proventos de aposentadoria, Relação de Atos 
concessórios de 

03.04.02.04 

COMPOR ESTOQUE OU REPOR MATERIAL 04.03.02 
Compromisso de ajustamento de conduta USE Termo de ajustamento de 
conduta 

12.01.05.17 

Compromissos oficiais, Agenda de  01.04.05.02 
Compromissos, Pauta de  01.04.05.16 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 02 
Comunicado de acidente de trabalho 03.06.01.02 
Comunicado de alteração legislativa 01.03.03.01 
Comunicado de falecimento 03.03.02.01 
Comunicado de falta  03.03.06.04 
Comunicado de irregularidades no fornecimento de material 04.03.02.01 
Comunicado de transferência de bens patrimoniais 04.02.04.01 
Concessão de bolsa de estudo, Processo de  03.02.02.06 
Concessão de bolsa de estudos reembolsável, Processo de  03.03.04.01 
Concessão e incorporação de vantagens pecuniárias, Processo de  03.03.03.06 
Conciliação bancária, Relatório de  05.02.08.03 
Concurso interno, Processo de abertura de processo seletivo especial ou  03.02.01.03 
Concurso público e seleção, Processo de planejamento de  03.01.01.06 
Concurso público, Livro de registro de  03.02.01.01 
Concurso público, Processo de abertura de  03.02.01.02 
Condições ambientais de trabalho – LTCAT, Laudo técnico das  03.06.01.05 
Condomínio de imóveis USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Condomínio de imóveis USE Processo de pagamento de serviços 
contratados 

05.02.06.01 

Conferência Estadual, Dossiê de  11.01.01.05 
Cônjuges, Processo de remoção por união de  03.03.01.06 
Conselheiros, Livro de posse dos USE Livro de posse 03.03.02.02 
Conselho, Processo de acompanhamento de atividades relativa à comissão, 01.04.02.04 
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grupo de trabalho ou  
Consulta, Termo de  06.04.01.06 
Consultas jurídicas, Expediente de  01.03.01.05 
Consumidor USE Expediente de acompanhamento de atendimento coletivo 12.01.05.02 
Consumo de combustível, Quadro demonstrativo mensal de 04.05.05.03 
Consumo de combustível, Registro de quilometragem e de 04.05.05.04 
Consumo de material, Ficha de previsão de  04.03.01.04 
Contas de utilidade pública, Processo de pagamento de  05.02.05.02 
Contratação de inscrição em evento, Processo solicitando  03.02.02.10 
Contratação de obra pública, Processo de  04.01.06.02 
Contratação de palestrante, Processo de  04.01.06.03 
Contratação de projeto de Engenharia e Arquitetura, Processo de  04.04.03.01 
Contratação de seguro para imóveis, Processo de  04.04.01.01 
Contratação de serviços, Processo de  04.01.06.04 
CONTRATAR E ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS 04.01.06 
CONTRATAR SEGURO 04.05.03 
Contrato de estagiário USE Prontuário de estagiário 03.03.01.08 
CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS 07.03.02  
CONTROLAR ALMOXARIFADO 04.03 
CONTROLAR BENS PATRIMONIAIS 04.02 
CONTROLAR COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS 04.01.02 
CONTROLAR COMPROMISSOS OFICIAIS 01.04.05 
CONTROLAR CONTABILIDADE 05.02.08 
CONTROLAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

05.02.09 

CONTROLAR O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 04.05.05 
CONTROLAR PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 04.04 
CONTROLAR RECEITA 05.02.07 
CONTROLAR TRANSPORTES INTERNOS 04.05 
Controle das cartas, Tabela de 12.01.03.11 
Controle de atendimento de usuários, Planilha de 12.01.03.07 
Controle de certificação digital do Órgão e-CNPJ, Processo de 05.02.09.12 
Controle de convênios, Planilha de 05.02.09.07 
Controle de documentos 06.02.03.01 
Controle de inserções e alterações de ocorrências em sistema 12.01.02.02 
Controle de pedidos de passagens aéreas, Planilha de 05.02.09.08 
Controle de pragas USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Controle de pragas USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Controle de receitas diferidas, Expediente de  05.02.09.02 
Convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Processo de  01.02.01.04 
Convênio de concessão de crédito imobiliário, Processo de  03.03.04.02 
Convênio de concessão de empréstimos e financiamentos, Processo de  03.03.04.03 
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Convênio OAB, Expediente de acompanhamento de ação judicial de 
pagamento de honorários do  

01.03.01.02 

Convênio OAB, Lista de inscritos em  01.02.01.01 
Convênio OAB, Processo de abertura de inscrição para  01.02.01.02 
Convênio, Expediente de pedido de afastamento do  12.01.02.07 
Convênio, Processo de  01.02.01.03 
Convênio, Processo de pagamento de  05.02.05.03 
Convênios, Expediente de prestação de contas de  05.02.04.01 
Convênios, Planilha de controle de  05.02.09.07 
Convite da Pré-conferência INTEGRA Dossiê de Pré-Conferência 11.01.01.06 
Convite de evento 02.02.01.04 
Convite recebido 01.04.05.07 
Convocatória de reunião 01.04.05.08 
Cooperação técnica, Termo de  01.02.01.07 
Copeiragem USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Copeiragem USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Cópia certificada 06.04.01.03 
Cópia de documentos USE Ofício solicitando informações e documentos 12.01.05.06 
Correição, Processo de  03.03.06.14 
Crachá de credencial de evento 02.02.01.05 
Credencial de evento, Crachá de  02.02.01.05 
Crédito bancário, Relação de  03.05.02.02 
Crédito imobiliário, Processo de convênio de concessão de  03.03.04.02 
Criação de cargo, Processo de  03.01.02.03 
Criação de núcleo especializado, Processo de estudo de  11.01.03.03 
CRIAR E AMPLIAR SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 06.05.01  
Cronograma de atividades 01.04.02.01 
Cronograma de cursos 03.02.02.02 
Cronograma de visitas a presídios 12.01.03.04 
Cronograma de vistoria 04.04.04.02 
Cumprimento de metas, Ficha de manifestação sobre o  03.03.05.03 
Cumprimentos, Cartão de  01.04.05.06 
Curso de capacitação ou qualificação técnica, Relatório de avaliação de  03.02.02.13 
Curso para capacitação de pessoal, Processo de organização de  03.02.02.07 
Curso, Atestado de frequência em  03.02.02.01 
Curso, Dossiê de 03.02.02.03 
Curso, Processo de autorização de  03.02.02.05 
Curso, Processo solicitando reembolso de  03.02.02.11 
Cursos de formação e aperfeiçoamento funcional, Ficha de avaliação de  03.03.05.02 
Cursos, Cronograma de  03.02.02.02 
Cursos, Processo de estudo sobre a necessidade de  03.01.01.05 
Cursos, Relatório de desempenho de participantes de  03.02.02.14 



 

 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

 

41 
Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 

São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

  

Cursos, Relatório mensal de custos com  03.02.02.15 
Custos com cursos, Relatório mensal de  03.02.02.15 

D  
Dados estatísticos, Relatório de  01.04.02.10 
Dados gerenciais, Relatório analítico de informações e  06.05.01.02 
Décimos, Processo de incorporação de  03.03.03.07 
Decisões judiciais, Processo de consolidação de 03.05.01.02 
Declaração das instalações 03.06.01.03 
Declaração de encargos de dependentes para fins de Imposto de Renda 03.05.02.01 
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, Expediente de registro 
da  

03.03.07.01 

Declaração de repasse de valor ao INSS 12.01.02.03 
Defesa da Mulher USE Expediente de acompanhamento de atendimento 
coletivo 

12.01.05.02 

Defesa de bens patrimoniais, Processo de sindicância relativa a  04.02.02.03 
Deliberação  01.01.01.02 
Demonstrativo mensal de arrecadação 05.02.07.01 
Denegação de atendimento, Termo de  12.01.01.11 
Denegações, Planilha de controle de  12.01.01.06 
Dependentes para fins de Imposto de Renda, Declaração de encargos de 03.05.02.01 
Depósito judicial, Expediente de solicitação de pagamento de honorários 
advocatícios de advogado por 

12.01.02.09 

Desempenho de participantes de cursos, Relatório de  03.02.02.14 
Desempenho do órgão ou unidade, Plano de  03.03.05.04 
Desempenho, Ficha de avaliação de  03.03.05.01 
Desenvolvimento e capacitação, Plano de atividades de  03.02.02.04 
Desenvolvimento e operação de sistema de informação, Expediente de  07.01.01.02 
Designação, Atos CGDP de  03.03.06.02 
Despesas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, Relação de  04.01.02.04 
Destinação de documentos, Expediente de  06.02.03.03 
Destituição de cargo, Processo de representação para  01.01.02.04 
Devolução de honorários advocatícios e periciais, Processo de registro de  05.02.09.15 
Devoluções de valores da folha de pagamento, Expediente de controle e 
contabilização das  

05.02.09.01 

Diagnóstico institucional, Expediente de  01.06.01.02 
Diagrama de matérias de site institucional 02.01.02.01 
Diagrama de matérias do portal institucional USE Diagrama de matérias de 
site institucional 

02.01.02.01 

Diárias e ajuda de custo, Processo de pagamento de  05.02.05.04 
Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E., Ficha de encaminhamento 
de matéria para publicação no  

01.04.06.02 

Dimensionamento do quadro de pessoal, Relatório técnico de  03.01.01.08 



 

 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

 

42 
Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 

São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

  

Direitos do Idoso e das Pessoas com Deficiência USE Expediente de 
acompanhamento de atendimento coletivo 

12.01.05.02 

Diretor da EDEPE, Processo de indicação de  01.01.02.03 
Disciplinar sumário, Processo administrativo  03.03.06.11 
Discurso 02.02.01.06 
Discurso INTEGRA Dossiê de Conferência Estadual  11.01.01.05 
Dispensa de função-atividade, Processo de  03.03.02.04 
DISTRIBUIR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 05.02.02 
DIVULGAR AÇÕES 02.01.02 
Doação de remanescentes de inutilização, Recibo de  04.02.05.03 
Doação, Termo de  06.03.02.03 
Dossiê de campanha de prevenção 03.06.01.04 
Dossiê de Ciclo de Debates 11.01.01.04 
Dossiê de Conferência Estadual 11.01.01.05 
Dossiê de curso 03.02.02.03 
Dossiê de evento 02.02.01.07 
Dossiê de inauguração de unidade USE Dossiê de evento  02.02.01.07 
Dossiê de Pré-Conferência 11.01.01.06 

E  
Edital de ciência de eliminação 06.02.03.02 
ELABORAR ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 05.02.01 
ELABORAR ATOS ADMINISTRATIVOS DE AJUSTE E REALIZAR 
CONTROLE 

01.02.01 

ELABORAR ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS 01.01.01 
ELABORAR ESTUDOS E PESQUISAS RELATIVAS À PESSOAL 03.01.01 
ELABORAR EXPEDIENTES PARA A FOLHA DE PAGAMENTO 03.05.01 
ELABORAR EXPEDIENTES PARA POSSE, PREENCHIMENTO DE 
FUNÇÃO-ATIVIDADE, PROVIMENTO DE CARGO, VACÂNCIA E 
SUBSTITUIÇÃO 

03.03.02 

ELABORAR FOLHA DE PAGAMENTO 03.05.02 
ELABORAR INSTRUMENTOS DE PESQUISA E CONTROLE DE ACERVO 06.03.01  
ELABORAR PARECER E UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

01.03.02 

ELABORAR PROJETOS DE EDIFICAÇÃO 04.04.03 
ELABORAR PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS 05.01.01 
ELABORAR REGISTRO DE ATOS RELATIVOS À VIDA FUNCIONAL 03.03.01 
Eletricista USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Eliminação de documentos, Instrução normativa de  06.02.03.04 
Eliminação, Edital de ciência de  06.02.03.02 
Eliminação, Termo de destinação de documentos à  06.02.03.10 
Elogio, Ofício de  01.04.03.04 
Emissão de relatórios gerenciais e extração de dados, Proposta de 06.05.01.01 
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aperfeiçoamento de  
Empréstimo de acervos, Processo de  06.03.02.02 
Empréstimo de livro, Planilha de controle de  06.03.01.05 
Empréstimos e financiamentos, Processo de convênio de 03.03.04.03 
Encaminhamento de atendimento, Planilha de controle de  12.01.01.07 
Energia Elétrica USE Processo de pagamento de contas de utilidade pública 05.02.05.02  
Engenharia e Arquitetura, Processo de contratação de projeto de  04.04.03.01 
Engenharia e arquitetura, Projetos de  04.04.04.09 
Escala de férias 03.03.03.02 
Escala de licenças-prêmio 03.03.03.03 
Escala de serviço/plantão 03.04.01.02 
Esclarecimentos USE Ofício solicitando informações e documentos 12.01.05.06 
Escritura pública USE Ofício solicitando informações e documentos 12.01.05.06 
Espaço físico (layout), Processo de aprovação de arranjo de  04.04.04.07 
ESTABELECER REGRAMENTO ESTRUTURAL-FUNCIONAL  01.01 
Estagiário USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Estagiário USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Estagiário, Prontuário de  03.03.01.08 
Estagiários de Direito, Processo de pagamento de  05.02.05.05 
Estágio probatório, Processo de avaliação de  03.03.05.06 
Estudo de alteração legislativa, Expediente de acompanhamento de  01.03.03.03 
Estudo de plano de carreira, Processo de 03.01.01.01 
Estudo ou pesquisa científica, Expediente de 11.01.03.01 
Evento, Convite de  02.02.01.04 
Evento, Crachá de credencial de  02.02.01.05 
Evento, Dossiê de  02.02.01.07 
Evento, Lista de presença em  02.02.01.08 
Evento, Processo solicitando apoio em  03.02.02.09 
Evento, Processo solicitando contratação de inscrição em  03.02.02.10 
Evento, Processo solicitando reembolso de participação em  03.02.02.12 
Evento, Programa de solenidade, recepção oficial ou  02.02.01.11 
Eventos ou solenidades oficiais, Relação de convidados para  02.02.01.12 
Eventos promovidos por instituição externa, Memorando de divulgação de  01.04.05.09 
Eventos, Agenda de  02.02.01.01 
Exame de DNA USE Ofício solicitando providências em serviços 12.01.05.07 
Execução orçamentária e aprovação das contas, Relatório resumido da  01.05.01.06 
EXECUTAR PAGAMENTO DE DESPESAS 05.02.05 
EXECUTAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS  05.02.06 
EXECUTAR PROCEDIMENTOS E OPERAÇÕES TÉCNICAS DE GESTÃO 
DE DOCUMENTOS 

06.02  

EXECUTAR SERVIÇOS DE PROTOCOLO E ARQUIVO 06.02.03 
EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR ATIVIDADES 01.04.02 
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Exoneração do cargo, Processo de  03.03.02.05 
Expansão institucional, Plano de  01.04.01.04 
Expansão institucional, Processo de  01.04.01.06 
Expediente autorizando nomeação extraordinária de advogado 12.01.02.04 
Expediente certificando atuação de advogado conveniado 12.01.02.05 
Expediente de acompanhamento da gestão documental das 
unidades/órgãos 

06.01.01.01 

Expediente de acompanhamento da reclamação ou sugestão 01.04.03.02 
Expediente de acompanhamento de ação judicial 01.03.01.01 
Expediente de acompanhamento de ação judicial de pagamento de 
honorários do convênio OAB 

01.03.01.02 

Expediente de acompanhamento de ação trabalhista 01.03.01.03 
Expediente de acompanhamento de atendimento 12.01.05.01 
Expediente de acompanhamento de atendimento coletivo 12.01.05.02 
Expediente de acompanhamento de atividades em Conselho 
Municipal/Estadual/Nacional 

11.01.02.01 

Expediente de acompanhamento de estudo de alteração legislativa 01.03.03.03 
Expediente de acompanhamento de obra e serviços 04.04.04.03 
Expediente de acompanhamento de projeto técnico 01.04.02.02 
Expediente de acompanhamento de proposição legislativa  01.03.03.02 
Expediente de atendimento a pedido de informação 06.04.01.04 
Expediente de atendimento de requisições do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo – TCE 

01.05.01.01 

Expediente de atendimento de requisições e ordens judiciais ou 
administrativas 

01.03.01.04 

Expediente de consulta 01.04.07.02 
Expediente de consultas jurídicas 01.03.01.05 
Expediente de controle de receitas diferidas 05.02.09.02 
Expediente de controle e contabilização das devoluções de valores da folha 
de pagamento 

05.02.09.01 

Expediente de criação/atualização de código de vara em sistema 12.01.02.06 
Expediente de desenvolvimento e operação de sistema de informação 07.01.01.02 
Expediente de destinação de documentos 06.02.03.03 
Expediente de diagnóstico institucional 01.06.01.02 
Expediente de estudo da situação familiar e avaliação da situação de risco 
do vínculo familiar 

12.01.05.03 

Expediente de estudo de sistema de informação 07.01.01.03 
Expediente de estudo ou pesquisa científica 11.01.03.01 
Expediente de gestão documental da unidade/órgão 06.01.01.02 
Expediente de habilitação em licitação 04.01.01.01 
Expediente de monitoramento de metas do SimPA 05.02.09.03 
Expediente de pedido de afastamento do convênio 12.01.02.07 
EXPEDIENTE DE PESSOAL 03.03 
Expediente de prestação de contas de convênios 05.02.04.01 
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Expediente de registro da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte 03.03.07.01 
Expediente de registro de atividades do Defensor 03.03.06.05 
Expediente de registro de cadastro nas Prefeituras Municipais 05.02.09.04 
Expediente de registro de formulário SEFIP  03.03.07.02 
Expediente de registro de retificação de NIT/PIS/PASEP  03.03.07.03 
Expediente de registro do Acordo Base de Parceria Institucional  05.02.09.05 
Expediente de revisão de fluxo de processo  01.06.01.01 
Expediente de serviços prestados para faturamento 07.03.01.02 
Expediente de solicitação de pagamento de honorários advocatícios de 
advogado falecido 

12.01.02.08 

Expediente de solicitação de pagamento de honorários advocatícios de 
advogado por depósito judicial 

12.01.02.09 

Expediente de treinamento para aplicação de procedimento 01.06.01.03 
Expediente preparatório de revisão criminal  12.01.03.05 
Extinção de cargo, Processo de  03.01.02.04 
Extração de dados, Proposta de aperfeiçoamento de emissão de relatórios 
gerenciais e  

06.05.01.01 

Extrato bancário 05.02.08.01 
Extrato de reunião 01.04.06.01 

F  
Falecimento, Comunicado de  03.03.02.01 
Falta funcional, Representação de eventual  03.03.06.19 
Falta, Comunicado de  03.03.06.04 
Falta, Ficha de justificativa de  03.04.01.03 
Família, Processo de Acordo extrajudicial cível/ 12.01.05.15 
Família, Termo de acordo extrajudicial cível/ 12.01.05.16 
Faturamento, Expediente de serviços prestados para  07.03.01.02 
Férias e licenças-prêmio em pecúnia, Processo de pagamento de  03.05.01.03 
Férias indeferidas, Requerimento para gozo de  03.03.03.10 
Férias, Aviso de  03.03.03.01 
Férias, Escala de  03.03.03.02 
Ficha de agendamento para uso de veículo oficial 04.05.05.01 
Ficha de atendimento de usuário 12.01.01.03 
Ficha de audiência  11.01.01.07 
Ficha de avaliação da situação socioeconômica 12.01.01.04 
Ficha de avaliação de cursos de formação e aperfeiçoamento funcional 03.03.05.02 
Ficha de avaliação de desempenho  03.03.05.01 
Ficha de Backup dos servidores 07.04.01.02 
Ficha de cadastro de cargos e funções 03.01.02.01 
Ficha de consulta 06.03.01.03 
Ficha de controle de tráfego de veículos 04.05.04.03 
Ficha de encaminhamento de matéria para publicação no Diário Oficial do 01.04.06.02 
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Estado de São Paulo – D.O.E. 
Ficha de justificativa de falta 03.04.01.03 
Ficha de manifestação sobre o cumprimento de metas 03.03.05.03 
Ficha de pedido USE Expediente de atendimento a pedido de informação 06.04.01.04 
Ficha de previsão de consumo de material 04.03.01.04 
Ficha de procedimento operacional padrão – POP 01.06.01.04 
Ficha de reclamação/sugestão  01.04.03.03 
Ficha de registro de dados dos participantes da Pré-conferência INTEGRA 
Dossiê de Pré-Conferência 

11.01.01.06 

Ficha de requisição de material 04.03.01.05 
Ficha do histórico de atendimento 12.01.05.04 
Financiamentos, Processo de convênio de concessão de empréstimos e 03.03.04.03 
FIXAR DIRETRIZES DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL E 
ACESSO 

06.01.01 

Fluxo de processo, Expediente de revisão de  01.06.01.01 
Fluxograma de processo INTEGRA Expediente de desenvolvimento e 
operação de sistema de informação 

07.01.01.02 

Folder USE Informativo 02.01.02.02 
Folha de pagamento, Expediente de controle e contabilização das 
devoluções de valores da  

05.02.09.01 

Folha de pagamento, Processo de pagamento de pessoal e encargos 05.02.05.10 
Folha de pagamento, Relatório anual da  03.05.02.03 
Folheto USE Informativo 02.01.02.02 
FORMALIZAR ACORDOS  01.02 
FORMULAR DIRETRIZES E METAS DE AÇÃO 01.04.01 
Formulário de atendimento a pessoa presa/usuário USE Ficha de 
atendimento de usuário 

12.01.01.03 

Formulário de avaliação da situação socioeconômica USE Ficha de 
avaliação da situação socioeconômica 

12.01.01.04 

Formulário de reclamação/sugestão USE Ficha de reclamação/sugestão 01.04.03.03 
Formulário SEFIP, Expediente de registro de  03.03.07.02 
Fornecedores e prestadores de serviços, Cadastro de  04.01.04.01 
FORNECER ACESSO ÀS INFORMAÇÕES  06.04 
Fornecimento de energia elétrica USE Ofício solicitando providências em 
serviços 

12.01.05.07 

Fornecimento de identificação funcional e personalização USE Processo de 
contratação de serviços 

04.01.06.04 

Fornecimento de identificação funcional e personalização USE Processo de 
pagamento de serviços contratados 

05.02.06.01 

Fornecimento de medicamento USE Ofício solicitando providências em 
serviços 

12.01.05.07 

Fornecimento, Nota de  04.03.01.09 
Fotográfico, Relatório  01.04.02.13 
Frequência em curso, Atestado de  03.02.02.01 
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Frequência, Atestado de  03.04.01.01 
Frota, Quadro demonstrativo da  04.05.02.02 
Função-atividade, Processo de dispensa de  03.03.02.04 
Função-atividade, Processo de preenchimento de  03.03.02.06 
Função-atividade, Processo de substituição de ocupante de cargo ou  03.03.02.08 
Funcionários afastados, Relação de  03.03.03.09 
Funcionários, Processo de transferência de  03.03.01.07 
Funcionários, Relatório de movimentação de  03.03.01.10 

G  
Garantia, Certificado de  04.02.02.01 
GARANTIR A DEFESA DOS DIREITOS DE USUÁRIOS DO SERVIÇO 
PÚBLICO 

01.04.03 

Gás encanado USE Processo de pagamento de contas de utilidade pública 05.02.05.02  
Gerenciamento de crises, Processo de  04.04.04.08 
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 12 
GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 04 
GESTÃO DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E ACESSO 06 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 03 
GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 07  
Gestão documental da unidade/órgão, Expediente de  06.01.01.02 
Gestão documental das unidades/órgãos, Expediente de acompanhamento 
da  

06.01.01.01 

Gestão fiscal, Relatório de  01.05.01.03 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 05 
Gestão, Relatório de  01.04.02.11 
Gravação de entrevista  01.04.04.01 
Grupo de Planejamento Setorial, Processo relativo as atividades do  01.04.01.08 
Grupo de trabalho ou conselho, Processo de acompanhamento de 
atividades relativa à comissão,  

01.04.02.04 

Guia de atendimento 01.04.07.01 
Guia de encaminhamento 12.01.01.05 

H  
Habilitação em licitação, Expediente de 04.01.01.01 
Hidráulica USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Histórico de atendimento, Ficha do 12.01.05.04 
Honorários advocatícios e periciais, Processo de registro de devolução de  05.02.09.15 
Honorários advocatícios, Certidão de  12.01.02.01 
Honorários advocatícios, Ofícios de resposta a esclarecimentos de 
pagamento de  

12.01.02.12 

Honorários advocatícios, Processo de pagamento de  05.02.05.06 
Honorários do convênio OAB, Expediente de acompanhamento de ação 01.03.01.02 
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judicial de pagamento de 
Honorários periciais, Processo de pagamento de  05.02.05.07 
Horário de estudante, Processo de concessão de 03.04.01.05 
Hospedagem USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 

I  
IAMSPE, Processo de cancelamento de inscrição no  03.05.01.01 
Identidade visual, Manual de  02.01.03.02 
Identidade visual, Projeto executivo de  02.01.03.03 
Imagem, Banco de  02.01.03.01 
Imóveis, Processo de contratação de seguro para  04.04.01.01 
Imóvel, Processo de locação de  04.04.02.02 
Imóvel, Processo de restauração de  04.04.01.02 
Imóvel, Relatório de visita em  04.04.02.01 
Impostos e taxas em geral ISS, Processo de pagamento de  05.02.05.08 
Impressão e reprografia USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Impressão e reprografia USE Processo de pagamento de serviços 
contratados 

05.02.06.01 

Inauguração de unidade USE Dossiê de evento  02.02.01.07 
Inclusão de usuário em lista, Ofício solicitando 12.01.03.06 
Inclusão no cadastro de impedimentos, Pedido de 04.01.02.02 
Incorporação de décimos, Processo de  03.03.03.07 
Incorporação de vantagens pecuniárias, Processo de concessão e  03.03.03.06 
Indicação de advogado, Ofício de  12.01.02.11 
Indicação de advogado, Planilha de  12.01.02.13 
Indicação de Diretor da EDEPE, Processo de 01.01.02.03 
Indicação de perito, Planilha de  12.01.02.14 
Infância e Juventude USE Expediente de acompanhamento de atendimento 
coletivo 

12.01.05.02 

Informações e dados gerenciais, Relatório analítico de  06.05.01.02 
Informações e documentos, Ofício solicitando  12.01.05.06 
Informativo 02.01.02.02 
Infraestrutura de rede lógica USE Processo de aquisição de bens de 
informática e automação 

04.01.05.01 

Inscrição em evento, Processo solicitando contratação de  03.02.02.10 
Inscrição para convênio OAB, Processo de abertura de  01.02.01.02 
Inspeção em estabelecimento prisional, Relatório de 12.01.03.10 
Inspeção em estabelecimentos prisionais, Portaria de 12.01.03.09 
Inspeção em unidade/órgão, Memorando solicitando  01.06.01.07 
Inspeção, Processo de  03.03.06.15 
INSS, Declaração de repasse de valor ao  12.01.02.03 
INSS, Processo de pagamento do reparcelamento de  05.02.05.16 
Instalação de infraestrutura de rede lógica e elétrica USE Processo de 04.01.05.01 
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aquisição de bens de informática e automação 
Instauração de expediente, Portaria de  12.01.05.14 
Instrução normativa 01.01.01.03 
Instrução normativa de eliminação de documentos 06.02.03.04 
Instrução normativa de transferência de documentos 06.02.03.05 
Internet USE Processo de aquisição de bens de informática e automação 04.01.05.01 
Intervenção de serviço social/psicologia, Relatórios técnicos de 12.01.04.03 
Inutilização de bens, Ata de  04.02.05.01 
Inventário de documentos sobre pesquisa de satisfação 01.04.04.02 
Inventário físico de bens patrimoniais 04.02.01.01 
Inventário físico de material de almoxarifado 04.03.01.06 
Inventário físico-financeiro de bens patrimoniais 04.02.01.02 
Inventário físico-financeiro de material de almoxarifado 04.03.01.07 
Irregularidades no fornecimento de material, Comunicado de  04.03.02.01 
Irregularidades praticadas por entidades conveniadas e seus advogados, 
Processo de apuração de 

03.03.06.13 

IRRF USE Expediente de registro da Declaração de Imposto de Renda 
Retido na Fonte 

03.03.07.01 

ISS, Processo de pagamento de impostos e taxas em geral  05.02.05.08 

J  

Justificativa de falta, Ficha de  03.04.01.03 

L  

Laudo técnico das condições ambientais de trabalho – LTCAT 03.06.01.05 
Laudo técnico pericial de riscos ambientais 03.06.01.06 
Layout, Processo de aprovação de arranjo de espaço físico 04.04.04.07 
Leitora para Certificado Digital, Termo de entrega de  07.02.01.07 
Licenças, Processo de  03.03.03.08 
Licenças-prêmio em pecúnia, Processo de pagamento de férias e 03.05.01.03 
Licenças-prêmio, Escala de  03.03.03.03 
Licitação, Expediente de habilitação em 04.01.01.01 
Licitações por modalidade, Relação de  04.01.02.05 
LICITAR, FORMALIZAR E ADMINISTRAR CONTRATOS 04.01 
Limpeza e conservação predial USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Limpeza e conservação predial USE Processo de pagamento de serviços 
contratados 

05.02.06.01 

Limpeza e higienização, Memorando solicitando serviços de  04.04.04.04 
Lista de delegados da Pré-conferência INTEGRA Dossiê de Pré-
Conferência 

11.01.01.06 

Lista de inscritos em convênio OAB 01.02.01.01 
Lista de material de almoxarifado 04.03.01.08 
Lista de perfis de acesso ao sistema INTEGRA Expediente de 07.01.01.02 
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desenvolvimento e operação de sistema de informação 
Lista de presença da Pré-conferência INTEGRA Dossiê de Pré-Conferência 11.01.01.06 
Lista de presença em evento  02.02.01.08 
Lista de presentes oferecidos e recebidos  02.02.01.09 
Lista sêxtupla 01.01.02.01 
Lista tríplice 01.01.02.02 
Livro de assinaturas de autoridades  02.02.01.10 
Livro de posse 03.03.02.02 
Livro de posse de servidores USE Livro de posse 03.03.02.02 
Livro de posse dos Conselheiros USE Livro de Posse 03.03.02.02 
Livro de registro de concurso público 03.02.01.01 
Locação de imóveis USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Locação de imóveis USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Locação de imóvel, Processo de  04.04.02.02 
Locação de máquinas e equipamentos, Processo de  04.02.03.01 
Locação de veículo com e sem condutor USE Processo de contratação de 
serviços 

04.01.06.04 

Locação de veículo com e sem condutor USE Processo de pagamento de 
serviços contratados 

05.02.06.01 

Locação de veículo, Processo de  04.05.01.01 
Localização de extintores, Planta de ambientes de trabalho e  03.06.02.01 
LOCAR BENS PATRIMONIAIS 04.02.03 
LOCAR IMÓVEIS 04.04.02 
LOCAR VEÍCULOS 04.05.01 
Log de acesso à Internet, Relatório de  07.02.01.04 
Log de acesso as estações de trabalho (Logon), Relatório de  07.02.01.05 
Logon, Relatório de log de acesso as estações de trabalho 07.02.01.05 
LTCAT, Laudo técnico das condições ambientais de trabalho 03.06.01.05 

M  
Macrovisão de Sistema INTEGRA Expediente de estudo de sistema de 
informação 

07.01.01.03 

Mailing eletrônico USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Mailing eletrônico USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Malote USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Malote USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Mandados, Planilha de controle de  12.01.01.08 
Manifestação de análise de solicitação de suspensão cautelar  03.03.06.06 
Manifestação de resposta a recurso  12.01.02.10 
Manifestação técnica 01.03.02.01 
Manifestações técnicas de intervenção de serviço social 12.01.04.01 
MANTER E CONSERVAR EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 04.04.04 
Manual de identidade visual  02.01.03.02 
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Manual de procedimento 01.06.01.05 
Manual de procedimentos de protocolo e arquivo 06.02.03.06 
Manual de procedimentos do SIC 06.04.02.02 
Manual de produção de atos administrativos 06.02.01.01 
Manutenção de ar condicionado USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Manutenção de ar condicionado USE Processo de pagamento de serviços 
contratados 

05.02.06.01 

Manutenção de elevadores USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Manutenção de elevadores USE Processo de pagamento de serviços 
contratados 

05.02.06.01 

Manutenção de PABX USE Processo de aquisição de bens de informática e 
automação 

04.01.05.01 

Manutenção e conserto, Memorando solicitando serviços de  04.04.04.05 
Manutenção e conservação de plantas e jardins USE Processo de 
contratação de serviços 

04.01.06.04 

Manutenção e conservação de plantas e jardins USE Processo de 
pagamento de serviços contratados 

05.02.06.01 

Manutenção e higienização de bebedouros USE Processo de contratação 
de serviços 

04.01.06.04 

Manutenção e higienização de bebedouros USE Processo de pagamento de 
serviços contratados 

05.02.06.01 

Manutenção preventiva e corretiva do Data Center USE Processo de 
contratação de serviços 

04.01.06.04 

Manutenção preventiva e corretiva do Data Center USE Processo de 
pagamento de serviços contratados 

05.02.06.01 

Mapa topográfico do arquivo 06.03.01.04 
Materiais excedentes, inservíveis ou em desuso, Relação de  04.03.01.10 
Material de almoxarifado, Balancete de  04.03.01.01 
Material de almoxarifado, Balanço de  04.03.01.02 
Material de almoxarifado, Inventário físico de  04.03.01.06 
Material de almoxarifado, Inventário físico-financeiro de  04.03.01.07 
Material de almoxarifado, Lista de  04.03.01.08 
Material permanente, Processo de aquisição de  04.01.05.03 
Material, Atestado de recebimento de  04.03.03.01 
Material, Boletim de saída de 04.03.01.03 
Material, Comunicado de irregularidades no fornecimento de  04.03.02.01 
Material, Ficha de previsão de consumo de 04.03.01.04 
Material, Ficha de requisição de 04.03.01.05 
Material, Ofício solicitando aquisição de  04.03.02.02 
Matrícula em creche USE Ofício solicitando providências em serviços 12.01.05.07 
Mecânica USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Memorando de divulgação de eventos promovidos por instituição externa  01.04.05.09 
Memorando encaminhando documento 01.04.07.03 
Memorando solicitando atualização do site 01.06.01.06 
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Memorando solicitando documento 01.04.07.04 
Memorando solicitando informação 01.04.07.05 
Memorando solicitando inspeção em unidade/órgão 01.06.01.07 
Memorando solicitando organização de evento 01.04.05.10 
Memorando solicitando serviços de limpeza e higienização 04.04.04.04 
Memorando solicitando serviços de manutenção e conserto 04.04.04.05 
Memorial descritivo de funcionalidade INTEGRA Expediente de 
desenvolvimento e operação de sistema de informação 

07.01.01.02 

Merecimento ou antiguidade, Processo de promoção por  03.03.01.02 
Metas do SimPA, Expediente de monitoramento de 05.02.09.03 
Métodos e técnicas de recrutamento e seleção, Processo de estudo para 
aperfeiçoamento de  

03.01.01.03 

Moção 11.01.01.08 
Modelagem de dados INTEGRA Expediente de desenvolvimento e operação 
de sistema de informação 

07.01.01.02 

Monitoramento de metas, Relatório de  01.04.02.12 
MONITORAR ROTINAS AUTOMÁTICAS E BANCO DE DADOS  07.04  
MONITORAR SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 06.04.02  
Movimentação de funcionários, Relatório de  03.03.01.10 
Multa de trânsito, Notificação de  04.05.04.05 
Multa de trânsito, Processo de sindicância de  04.05.04.08 

N  
NIT/PIS/PASEP, Expediente de registro de retificação de  03.03.07.03 
Nomeação extraordinária de advogado, Expediente autorizando  12.01.02.04 
Normas de serviços de transportes internos 04.05.04.04 
Nota de crédito 05.02.02.01 
Nota de fornecimento 04.03.01.09 
Nota de lançamento de quota mensal 05.02.02.02 
Nota fiscal 05.02.08.02 
Noticiário diário 02.01.01.01 
Notificação de multa de trânsito 04.05.04.05 
Notificação extrajudicial 12.01.05.05 
Notificação extrajudicial de audiência de conciliação USE Notificação 
extrajudicial 

12.01.05.05 

Notificação extrajudicial de desocupação de imóvel USE Notificação 
extrajudicial 

12.01.05.05 

Notificação extrajudicial de extinção de comodato USE Notificação 
extrajudicial 

12.01.05.05 

Notificação extrajudicial de medida protetiva USE Notificação extrajudicial 12.01.05.05 
Notificação extrajudicial de retirada de bens USE Notificação extrajudicial 12.01.05.05 
Notificação pessoal 03.03.06.07 
Núcleo especializado, Processo de estudo de criação de  11.01.03.03 
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O  
OAB, Expediente de acompanhamento de ação judicial de pagamento de 
honorários do convênio 

01.03.01.02 

OAB, Processo de apuração de atuação de advogado conveniado  03.03.06.12 
OAB, Processo de convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil – 01.02.01.04 
Obra e serviços, Expediente de acompanhamento de  04.04.04.03 
Ocorrência com veículo oficial, Registro de 04.05.04.09 
Ocorrência com veículo, Boletim de 04.05.04.01 
Ocorrência disciplinar, Boletim de  03.03.06.03 
Ocorrências em sistema, Controle de inserções e alterações de  12.01.02.02 
Ofício convocando para reunião 01.04.05.11 
Ofício de agradecimento 01.04.05.15 
Ofício de agradecimento de representação 01.04.05.12 
Ofício de elogio 01.04.03.04 
Ofício de indicação de advogado  12.01.02.11 
Ofício de proposição de apuração de responsabilidade 03.03.06.08 
Ofício de reclamação 01.04.03.05 
Ofício de resposta à consulta 01.04.07.06 
Ofício informando representante do Defensor Público-Geral do Estado  01.04.05.13 
Ofício solicitando agendamento de audiência  01.04.05.14 
Ofício solicitando aquisição de material 04.03.02.02 
Ofício solicitando autorização para execução de serviços de 
telecomunicações 

04.01.06.01 

Ofício solicitando emissão de atestado de capacidade técnica 04.01.02.01 
Ofício solicitando inclusão de usuário em lista  12.01.03.06 
Ofício solicitando informação  01.04.07.07 
Ofício solicitando informações e documentos 12.01.05.06 
Ofício solicitando providências em serviços 12.01.05.07 
Ofícios de resposta a esclarecimentos de pagamento de honorários 
advocatícios 

12.01.02.12 

Ordem cronológica de pagamentos, Relatório de 05.02.08.04 
Ordem de serviço 04.04.04.06 
ORDENAMENTO JURÍDICO  01.03 
Ordinário, Processo administrativo disciplinar  03.03.06.10 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  01 
Organização de evento, Memorando solicitando  01.04.05.10 
ORGANIZAR EVENTOS OU CERIMÔNIAS OFICIAIS  02.02.01 
Organograma funcional 03.01.02.02 
Organograma institucional 01.04.01.01 
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P  
PA de ação coletiva USE Expediente de acompanhamento de atendimento 
coletivo 

12.01.05.02 

PA USE Expediente de acompanhamento de atendimento 12.01.05.01 
Padrão de lotação, Proposta de  03.01.01.07 
PADRONIZAR A PRODUÇÃO DOCUMENTAL 06.02.01 
PADRONIZAR E MONITORAR PROCEDIMENTOS 01.06.01 
Pagamento de bens de informática e de automação, Processo de  05.02.05.01 
Pagamento de contas de utilidade pública, Processo de  05.02.05.02 
Pagamento de convênio, Processo de  05.02.05.03 
Pagamento de diárias e ajuda de custo, Processo de  05.02.05.04 
Pagamento de diárias e ajuda de custo, transporte e reembolso de 
servidores e membros, Planilha de 

05.02.09.09 

Pagamento de estagiários de Direito, Processo de  05.02.05.05 
Pagamento de honorários advocatícios de advogado por depósito judicial, 
Expediente de solicitação de 

12.01.02.09 

Pagamento de honorários advocatícios, Ofícios de resposta a 
esclarecimentos de  

12.01.02.12 

Pagamento de honorários advocatícios, Processo de  05.02.05.06 
Pagamento de honorários do convênio OAB, Expediente de 
acompanhamento de ação judicial de 

01.03.01.02 

Pagamento de honorários periciais, Processo de  05.02.05.07 
Pagamento de impostos e taxas em geral ISS, Processo de  05.02.05.08 
Pagamento de passagens aéreas, Processo de  05.02.05.09 
Pagamento de pessoal e encargos (folha de pagamento), Processo de  05.02.05.10 
Pagamento de reembolso de despesas de servidores e membros, Processo 
de  

05.02.05.11 

Pagamento de reembolso de transportes, Processo de  05.02.05.12 
Pagamento de repasse de encargo Social ao PASEP, Processo de  05.02.05.13 
Pagamento de seguro dos veículos próprios, Processo de  05.02.05.14 
Pagamento de serviços contratados, Processo de  05.02.06.01 
Pagamento de taxa de administração do SPPREV, Processo de  05.02.05.15 
Pagamento do reparcelamento de INSS, Processo de  05.02.05.16 
Pagamentos, Relatório de ordem cronológica de  05.02.08.04 
Palestrante, Processo de contratação de 04.01.06.03 
Parceria, Proposta de  01.02.01.06 
Parcial, Relatório de atividades  01.04.02.08 
Parecer 12.01.05.08 
Parecer jurídico 01.03.02.02 
Participação em evento, Processo solicitando reembolso de  03.02.02.12 
PASEP, Expediente de registro de retificação de NIT/PIS/  03.03.07.03 
PASEP, Processo de pagamento de repasse de encargo Social ao  05.02.05.13 
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Passagens aéreas, Planilha de controle de pedidos de  05.02.09.08 
Passagens aéreas, Processo de pagamento de  05.02.05.09 
Pauta de compromissos 01.04.05.16 
Pauta de reunião 01.04.05.17 
PCMSO, Programa de controle médico de saúde ocupacional 03.06.01.07 
PCMSO, Relatório do programa de controle médico de saúde ocupacional 03.06.01.10 
Peça Processual USE Petição cível 12.01.05.09 
 Petição criminal 12.01.05.10 
 Petição criminal de execução 12.01.05.11 
 Petição família 12.01.05.12 
Pedido de abono de falta 03.04.01.04 
Pedido de inclusão no cadastro de impedimentos 04.01.02.02 
Pedido de informação, Expediente de atendimento a  06.04.01.04 
Pedido de reconsideração de decisão em processo administrativo 03.03.06.09 
Pedidos na área criminal USE Carta de usuário 12.01.03.03 
Pensão alimentícia, Processo de pagamento de  03.05.01.04 
Perícia genética USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Perícia genética USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Perito, Planilha de indicação de 12.01.02.14 
Permuta de bens patrimoniais, Processo de  04.02.04.03 
Permuta, Processo de remoção por  03.03.01.05 
Pesquisa científica, Expediente de estudo ou 11.01.03.01 
Pesquisa de satisfação, Inventário de documentos sobre  01.04.04.02 
Petição cível 12.01.05.09 
Petição criminal 12.01.05.10 
Petição criminal de execução 12.01.05.11 
Petição família 12.01.05.12 
Pintura de edifício USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
PIS/PASEP, Expediente de registro de retificação de NIT/  03.03.07.03 
Planejamento estratégico 01.04.01.02 
PLANEJAR E CONTROLAR AS AÇÕES 01.04 
PLANEJAR E CONTROLAR INFRAESTRUTURA LÓGICA DE SISTEMAS 07.02  
PLANEJAR E CRIAR SISTEMAS 07.01.01  
PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS DE GESTÃO DOCUMENTAL E 
ACESSO À INFORMAÇÃO 

06.01 

PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 03.01 
Planilha de controle das utilidades públicas 05.02.09.06 
Planilha de controle de atendimento de usuários 12.01.03.07 
Planilha de controle de atos publicados  01.04.06.03 
Planilha de controle de carta precatória 12.01.05.13 
Planilha de controle de chapa patrimonial 04.02.01.03 
Planilha de controle de convênios  05.02.09.07 
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Planilha de controle de denegações 12.01.01.06 
Planilha de controle de empréstimo de livro 06.03.01.05 
Planilha de controle de encaminhamento de atendimento 12.01.01.07 
Planilha de controle de mandados 12.01.01.08 
Planilha de controle de pedidos de passagens aéreas 05.02.09.08 
Planilha de controle de testes psicológicos  12.01.04.02 
Planilha de dados brutos 01.04.02.03 
Planilha de dados brutos sobre satisfação de usuários 01.04.04.03 
Planilha de dados populacionais do sistema prisional paulista 12.01.03.08 
Planilha de indicação de advogado 12.01.02.13 
Planilha de indicação de perito 12.01.02.14 
Planilha de log de erros INTEGRA Expediente de desenvolvimento e 
operação de sistema de informação 

07.01.01.02 

Planilha de pagamento de diárias e ajuda de custo, transporte e reembolso 
de servidores e membros 

05.02.09.09 

Planilha de progressão funcional 03.03.01.01 
Planilha de teste INTEGRA Expediente de desenvolvimento e operação de 
sistema de informação 

07.01.01.02 

Planilha de uso de veículo oficial 04.05.04.06 
Plano de atividades de desenvolvimento e capacitação 03.02.02.04 
Plano de atuação 01.04.01.03 
Plano de carreira, Processo de estudo de  03.01.01.01 
Plano de classificação de documentos 06.02.01.02 
Plano de desempenho do órgão ou unidade 03.03.05.04 
Plano de expansão institucional 01.04.01.04 
Plano de pesquisa 11.01.03.02 
Plano de trabalho 01.04.01.05 
Plano Plurianual 05.01.02.01 
Planta de ambientes de trabalho e localização de extintores 03.06.02.01 
Plantas da estrutura física e lógica 07.02.01.01 
Política institucional, Processo de criação de  11.01.02.02 
Política salarial, Processo de estudo de  03.01.01.02 
POP, Ficha de procedimento operacional padrão 01.06.01.04 
Portal USE Site institucional 02.01.02.03 
Portaria 01.01.01.04 
Portaria de afastamento USE Portaria 01.01.01.04 
Portaria de Criação USE Portaria 01.01.01.04 
Portaria de designação ou nomeação USE Portaria 01.01.01.04 
Portaria de inspeção em estabelecimentos prisionais 12.01.03.09 
Portaria de instauração de expediente 12.01.05.14 
Portaria, controle e fiscalização USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Portaria, controle e fiscalização USE Processo de pagamento de serviços 
contratados 

05.02.06.01 
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POS, Proposta Orçamentária Setorial -  05.01.01.01 
Posse dos Conselheiros, Livro de USE Livro de Posse 03.03.02.02 
Posse, Carta de pedido de prorrogação de prazo para  03.03.02.03 
Posse, Livro de 03.03.02.02 
Postagem USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Postagem USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
PPRA, Programa de prevenção de riscos ambientais 03.06.01.08 
PPRA, Relatório do programa de prevenção de riscos ambientais 03.06.01.11 
Pré-Conferência, Dossiê de  11.01.01.06 
Preenchimento de função-atividade, Processo de 03.03.02.06 
Prefeituras Municipais, Expediente de registro de cadastro nas  05.02.09.04 
Presentes oferecidos e recebidos, Lista de  02.02.01.09 
Prestação de contas de adiantamento de combustível, Processo de  05.02.04.02 
Prestação de contas de adiantamento de despesas miúdas e de pronto 
pagamento, Processo de  

05.02.04.03 

Prestação de contas de adiantamento de transportes, Processo de  05.02.04.04 
Prestação de contas de adiantamento de verba de representação, Processo 
de 

05.02.04.05 

Prestação de contas de convênios, Expediente de  05.02.04.01 
Prestações de contas, Relatório de consulta das  01.05.01.05 
Prestadores de serviços, Cadastro de fornecedores e 04.01.04.01 
PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA  12.01  
Prevenção de riscos ambientais – PPRA, Relatório do programa de  03.06.01.11 
Procedimento administrativo de atendimento USE Expediente de 
acompanhamento de atendimento 

12.01.05.01 

Procedimento operacional padrão – POP, Ficha de 01.06.01.04 
Procedimentos do SIC, Manual de  06.04.02.02 
Processo administrativo disciplinar ordinário 03.03.06.10 
Processo administrativo disciplinar sumário 03.03.06.11 
Processo administrativo, Pedido de reconsideração de decisão em 03.03.06.09 
Processo de abertura de concurso público 03.02.01.02 
Processo de abertura de inscrição para convênio OAB 01.02.01.02 
Processo de abertura de processo seletivo especial ou concurso interno 03.02.01.03 
Processo de acompanhamento de atividades relativa à comissão, grupo de 
trabalho ou conselho 

01.04.02.04 

Processo de acordo de alimentos USE Processo de Acordo extrajudicial 
cível/família 

12.01.05.15 

Processo de acordo de divórcio USE Processo de Acordo extrajudicial 
cível/família 

12.01.05.15 

Processo de acordo de guarda USE Processo de Acordo extrajudicial 
cível/família 

12.01.05.15 

Processo de acordo de reconhecimento de paternidade USE Processo de 
Acordo extrajudicial cível/família 

12.01.05.15 

Processo de acordo de visitas USE Processo de Acordo extrajudicial 12.01.05.15 
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cível/família 
Processo de Acordo extrajudicial cível/família 12.01.05.15 
Processo de adiantamento 05.02.03.01 
Processo de afastamento 03.03.03.04 
Processo de alienação de bens patrimoniais 04.02.04.02 
Processo de alterações orçamentárias 05.02.01.01 
Processo de análise de recurso 06.04.01.05 
Processo de aplicação financeira 05.02.07.02 
Processo de aposentadoria 03.03.03.05 
Processo de aprovação de arranjo de espaço físico (layout) 04.04.04.07 
Processo de apuração de atuação de advogado conveniado OAB 03.03.06.12 
Processo de apuração de irregularidades praticadas por entidades 
conveniadas e seus advogados  

03.03.06.13 

Processo de apuração preliminar de acidente com veículo 04.05.04.07 
Processo de aquisição de acervos 06.03.02.01 
Processo de aquisição de bens de informática e automação 04.01.05.01 
Processo de aquisição de combustível 04.05.05.02 
Processo de aquisição de material de consumo 04.01.05.02 
Processo de aquisição de material permanente 04.01.05.03 
Processo de aquisição de veículo  04.01.05.04 
Processo de arrolamento de bens excedentes, inservíveis ou em desuso 04.02.05.02 
Processo de atividades da Comissão Central de Gestão de Documentos – 
CCGD 

06.01.01.03 

Processo de audiência e consulta pública 11.01.01.09 
Processo de autorização de curso 03.02.02.05 
Processo de avaliação de desempenho  03.03.05.05 
Processo de avaliação de estágio probatório 03.03.05.06 
Processo de cancelamento de inscrição no IAMSPE 03.05.01.01 
Processo de concessão de bolsa de estudo 03.02.02.06 
Processo de concessão de bolsa de estudos reembolsável 03.03.04.01 
Processo de concessão de horário de estudante 03.04.01.05 
Processo de concessão e incorporação de vantagens pecuniárias 03.03.03.06 
Processo de consolidação de decisões judiciais 03.05.01.02 
Processo de contratação de obra pública 04.01.06.02 
Processo de contratação de palestrante 04.01.06.03 
Processo de contratação de projeto de Engenharia e Arquitetura 04.04.03.01 
Processo de contratação de seguro para bens patrimoniais 04.02.02.02 
Processo de contratação de seguro para imóveis 04.04.01.01 
Processo de contratação de seguro para veículo oficial 04.05.03.01 
Processo de contratação de serviços  04.01.06.04 
Processo de controle de abertura de contas bancárias da Instituição 05.02.09.10 
Processo de controle de cadastro de perfil no sistema AASP do Banco do 
Brasil 

05.02.09.11 
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Processo de controle de certificação digital do Órgão e-CNPJ 05.02.09.12 
Processo de controle de novas linhas de telefone, transferências de 
desligamentos 

07.02.01.02 

Processo de convênio  01.02.01.03 
Processo de convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 01.02.01.04 
Processo de convênio de concessão de crédito imobiliário  03.03.04.02 
Processo de convênio de concessão de empréstimos e financiamentos 03.03.04.03 
Processo de correição 03.03.06.14 
Processo de criação de cargo 03.01.02.03 
Processo de criação de política institucional  11.01.02.02 
Processo de dispensa de função-atividade 03.03.02.04 
Processo de elaboração de anteprojeto de lei 01.03.03.04 
Processo de empréstimo de acervos 06.03.02.02 
Processo de estudo de bonificação por resultado 03.03.05.07 
Processo de estudo de criação de núcleo especializado 11.01.03.03 
Processo de estudo de política salarial 03.01.01.02 
Processo de estudo para aperfeiçoamento de métodos e técnicas de 
recrutamento e seleção 

03.01.01.03 

Processo de estudo para classificação de cargos e funções 03.01.01.04 
Processo de estudo sobre a necessidade de cursos 03.01.01.05 
Processo de exoneração do cargo 03.03.02.05 
Processo de expansão institucional 01.04.01.06 
Processo de extinção de cargo 03.01.02.04 
Processo de formalização de união estável USE Processo de Acordo 
extrajudicial cível/família 

12.01.05.15 

Processo de gerenciamento de crises 04.04.04.08 
Processo de implantação de sistema de informação 07.01.01.04 
Processo de implementação do programa de gestão documental 06.01.01.04 
Processo de incorporação de décimos 03.03.03.07 
Processo de indicação de Diretor da EDEPE 01.01.02.03 
Processo de indicação de proposta de alteração de lei 01.03.03.05 
Processo de inscrição em restos a pagar  05.02.09.13 
Processo de inspeção 03.03.06.15 
Processo de instituição de programa institucional 01.04.01.07 
Processo de licenças 03.03.03.08 
Processo de locação de imóvel 04.04.02.02 
Processo de locação de máquinas e equipamentos 04.02.03.01 
Processo de locação de veículo 04.05.01.01 
Processo de movimentação de rendimento das Receitas 05.02.09.14 
Processo de organização de curso para capacitação de pessoal 03.02.02.07 
Processo de pagamento de bens de informática e de automação 05.02.05.01 
Processo de pagamento de contas de utilidade pública 05.02.05.02 
Processo de pagamento de convênio 05.02.05.03 
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Processo de pagamento de diárias e ajuda de custo 05.02.05.04 
Processo de pagamento de estagiários de Direito  05.02.05.05 
Processo de pagamento de férias e licenças-prêmio em pecúnia 03.05.01.03 
Processo de pagamento de honorários advocatícios 05.02.05.06 
Processo de pagamento de honorários periciais 05.02.05.07 
Processo de pagamento de impostos e taxas em geral ISS  05.02.05.08 
Processo de pagamento de passagens aéreas 05.02.05.09 
Processo de pagamento de pensão alimentícia 03.05.01.04 
Processo de pagamento de pessoal e encargos (folha de pagamento) 05.02.05.10 
Processo de pagamento de reembolso de despesas de servidores e 
membros 

05.02.05.11 

Processo de pagamento de reembolso de transportes 05.02.05.12 
Processo de pagamento de repasse de encargo Social ao PASEP  05.02.05.13 
Processo de pagamento de seguro dos veículos próprios 05.02.05.14 
Processo de pagamento de serviços contratados  05.02.06.01 
Processo de pagamento de taxa de administração do SPPREV 05.02.05.15 
Processo de pagamento do reparcelamento de INSS 05.02.05.16 
Processo de permuta de bens patrimoniais 04.02.04.03 
Processo de planejamento de concurso público e seleção 03.01.01.06 
Processo de preenchimento de função-atividade  03.03.02.06 
Processo de prestação de contas de adiantamento de combustível  05.02.04.02 
Processo de prestação de contas de adiantamento de despesas miúdas e 
de pronto pagamento  

05.02.04.03 

Processo de prestação de contas de adiantamento de transportes  05.02.04.04 
Processo de prestação de contas de adiantamento de verba de 
representação 

05.02.04.05 

Processo de promoção por merecimento ou antiguidade 03.03.01.02 
Processo de protocolo de intenções 01.02.01.05 
Processo de provimento de cargo 03.03.02.07 
Processo de registro cadastral  04.01.04.03 
Processo de registro de devolução de honorários advocatícios e periciais 05.02.09.15 
Processo de registro de preços 04.01.03.02 
Processo de registro de Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 03.03.07.04 
Processo de relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo - TCE 

01.05.01.02 

Processo de remoção de ofício  03.03.01.03 
Processo de remoção de servidor público 03.03.01.04 
Processo de remoção por permuta  03.03.01.05 
Processo de remoção por união de cônjuges  03.03.01.06 
Processo de reposição de valores 03.05.01.05 
Processo de representação para destituição de cargo 01.01.02.04 
Processo de restauração de imóvel 04.04.01.02 
Processo de sancionatório 04.01.06.05 
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Processo de sindicância  03.03.06.16 
Processo de sindicância de multa de trânsito 04.05.04.08 
Processo de sindicância relativa a defesa de bens patrimoniais 04.02.02.03 
Processo de solicitação de reembolso de recursos (Pró-Livro, Pró-Software 
e Pró-Hardware) 

03.02.02.08 

Processo de substituição de ocupante de cargo ou função-atividade 03.03.02.08 
Processo de transferência de bens patrimoniais 04.02.04.04 
Processo de transferência de funcionários 03.03.01.07 
Processo de transformação de cargo 03.01.02.05 
Processo judicial * 12.01.05.19 
Processo relativo ao trabalho da Comissão Mista - COMISTA 03.03.06.17 
Processo relativo as atividades do Grupo de Planejamento Setorial  01.04.01.08 
Processo seletivo especial ou concurso interno, Processo de abertura de  03.02.01.03 
Processo solicitando apoio em evento 03.02.02.09 
Processo solicitando contratação de inscrição em evento 03.02.02.10 
Processo solicitando reembolso de curso 03.02.02.11 
Processo solicitando reembolso de participação em evento 03.02.02.12 
Processo único de contagem de tempo – PUCT 03.04.02.01 
Processos avaliatórios, Relatório dos  03.03.05.08 
PRODUZIR E OPERACIONALIZAR REDES 07.02.01  
PRODUZIR REGISTRO DE IMAGEM E SOM 02.01.03 
Programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO 03.06.01.07 
Programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO, Relatório do  03.06.01.10 
Programa de gestão documental, Processo de implementação do  06.01.01.04 
Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA 03.06.01.08 
Programa de solenidade, recepção oficial ou evento  02.02.01.11 
Programa institucional 01.04.01.09 
Programa institucional, Processo de instituição de 01.04.01.07 
Programa INTEGRA Dossiê de Conferência Estadual  11.01.01.05 
Programação da Pré-conferência INTEGRA Dossiê de Pré-Conferência 11.01.01.06 
Progressão funcional, Planilha de  03.03.01.01 
Projeto executivo de identidade visual  02.01.03.03 
Projeto INTEGRA Expediente de estudo de sistema de informação 07.01.01.03 
Projeto técnico 01.04.01.10 
Projeto técnico, Expediente de acompanhamento de  01.04.02.02 
Projetos de engenharia e arquitetura 04.04.04.09 
Pró-livro USE Processo de solicitação de reembolso de recursos (Pró-Livro, 
Pró-Software e Pró-Hardware) 

03.02.02.08 

Pró-Hardware USE Processo de solicitação de reembolso de recursos (Pró-
Livro, Pró-Software e Pró-Hardware) 

03.02.02.08 

Pró- Software USE Processo de solicitação de reembolso de recursos (Pró-
Livro, Pró-Software e Pró-Hardware) 

03.02.02.08 

PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO DE DIREITOS E 11 
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MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
Promoção por merecimento ou antiguidade, Processo de  03.03.01.02 
PROMOVER EVENTOS OU CERIMÔNIAS OFICIAS 02.02 
Prontuário de estagiário  03.03.01.08 
Prontuário funcional 03.03.01.09 
Proposição legislativa, Expediente de acompanhamento de  01.03.03.02 
Proposta de alteração de lei, Processo de indicação de 01.03.03.05 
Proposta de aperfeiçoamento de emissão de relatórios gerenciais e extração 
de dados 

06.05.01.01 

Proposta de padrão de lotação 03.01.01.07 
Proposta de parceria 01.02.01.06 
Proposta Orçamentária Setorial – POS 05.01.01.01 
Proposta técnica 01.04.02.05 
Propostas de atuação da Pré-conferência INTEGRA Dossiê de Pré-
Conferência 

11.01.01.06 

Prorrogação de prazo para posse, Carta de pedido de  03.03.02.03 
Protocolo de intenções, Processo de  01.02.01.05 
Protocolo e arquivo, Manual de procedimentos de  06.02.03.06 
Protótipos de tela INTEGRA Expediente de desenvolvimento e operação de 
sistema de informação 

07.01.01.02 

Providências em serviços, Ofício solicitando  12.01.05.07 
Provimento de cargo, Processo de  03.03.02.07 
Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo – D.O.E., Ficha de 
encaminhamento de matéria para  

01.04.06.02 

PUBLICAR ATOS OFICIAIS 01.04.06 
PUCT, Processo único de contagem de tempo 03.04.02.01 

Q  
Quadro anual de pessoal, de cargos criados, providos e vagos 03.01.02.06 
Quadro de cargos e funções 03.01.02.07 
Quadro de pessoal, Relatório técnico de dimensionamento do  03.01.01.08 
Quadro demonstrativo da frota 04.05.02.02 
Quadro demonstrativo mensal de consumo de combustível 04.05.05.03 
Quadro demonstrativo mensal de quilometragem percorrida 04.05.06.01 
Qualificação técnica, Relatório de avaliação de curso de capacitação ou  03.02.02.13 
Questionário de satisfação de usuários 01.04.04.04 
Questões agrárias, habitação e urbanismo USE Expediente de 
acompanhamento de atendimento coletivo 

12.01.05.02 

Questões penais e penitenciárias USE Expediente de acompanhamento de 
atendimento coletivo 

12.01.05.02 

Quilometragem percorrida, Quadro demonstrativo mensal de  04.05.06.01 
Quota mensal, Nota de lançamento de  05.02.02.02 
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R  
RAIS, Processo de registro de Relação Anual de Informações Sociais -  03.03.07.04 
RAT – Relatório de Investigação de Acidente de Trabalho USE Relatório de 
dados informativos de acidentes 

03.06.01.09 

RDM, Requisição de mudança de rede lógica 07.02.01.06 
REALIZAR ADIANTAMENTO DE DESPESAS 05.02.03 
REALIZAR APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR 03.03.06 
REALIZAR AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 04.01.05 
REALIZAR ARROLAMENTO E BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS 04.02.05 
REALIZAR ASSESSORIA DE IMPRENSA 02.01 
REALIZAR ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO 07.03.01  
REALIZAR ATENDIMENTO INICIAL 12.01.01  
REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO 12.01.05  
REALIZAR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 12.01.04  
REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONFERÊNCIAS E DEBATES  11.01.01  
REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E INCENTIVO FUNCIONAL 03.03.05 
REALIZAR BACKUPS 07.04.01  
REALIZAR CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE 
SERVIÇOS 

04.01.04 

REALIZAR CADASTRO E CHAPEAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS 04.02.01 
REALIZAR CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 03.02.02 
REALIZAR CLASSIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE VEÍCULOS 04.05.02 
REALIZAR CONCESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E BENEFÍCIOS 03.03.03 
REALIZAR CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO AOS SERVIDORES 03.03.04 
REALIZAR CONSOLIDAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEI 05.01.02 
REALIZAR CONTROLE AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE 03.06.01 
REALIZAR CONTROLE DA QUALIDADE 01.06 
REALIZAR CONTROLE DE ACERVO 06.03 
REALIZAR CONTROLE DE FREQUÊNCIA 03.04 
REALIZAR CONTROLE INTERNO 01.05 
REALIZAR DEFESA DE BENS IMÓVEIS 04.04.01 
REALIZAR DEFESA DE BENS PATRIMONIAIS 04.02.02 
REALIZAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 05.02 
REALIZAR INDICAÇÃO DE ADVOGADO, PERITO E PROCESSAR 
CERTIDÕES DE HONORÁRIOS 

12.01.02  

REALIZAR LICITAÇÃO 04.01.01 
REALIZAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TI 07.03  
REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.05.06 
REALIZAR O CONTROLE DA GUARDA E DO USO DE VEÍCULOS 04.05.04 
REALIZAR O INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E 
PRIVADAS E ATUAR EM CONSELHOS 

11.01.02  

REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAL 03.05 
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REALIZAR PESQUISAS CIENTÍFICAS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 
CRIAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS 

11.01.03  

REALIZAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS 01.04.04 
REALIZAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 05.01 
REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS 05.02.04 
REALIZAR PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 03.06.02 
REALIZAR PROCESSO ELEITORAL INTERNO E DE INDICAÇÃO DE 
CARGO 

01.01.02 

REALIZAR RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 03.02.01 
REALIZAR REGISTRO DE PREÇOS 04.01.03 
REALIZAR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 03.06 
REALIZAR SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 03.02 
REALIZAR TRATAMENTO EM DOCUMENTO SIGILOSO 06.02.02  
REALIZAR TRATAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 06.05  
REALIZAR VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO 04.03.01 
REALIZAR VISITAS E FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 
POLICIAIS, PRISIONAIS E DE INTERNAÇÃO COLETIVA 

12.01.03  

Receber e conferir material 04.03.03 
Recebimento de material, Atestado de  04.03.03.01 
Receitas diferidas, Expediente de controle de  05.02.09.02 
Recepção oficial ou evento, Programa de solenidade,  02.02.01.11 
Recibo de doação de remanescentes de inutilização 04.02.05.03 
Reclamação ou sugestão, Expediente de acompanhamento da  01.04.03.02 
Reclamação, Ofício de  01.04.03.05 
Reclamações, Relatório estatístico de  01.04.03.06 
RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES 03.03.07 
Recomendação 01.03.02.03 
Recomendação geral 03.03.06.18 
Reconsideração de decisão em processo administrativo, Pedido de  03.03.06.09 
Recrutamento e seleção, Processo de estudo para aperfeiçoamento de 
métodos e técnicas de  

03.01.01.03 

Recurso, Processo de análise de  06.04.01.05 
Recusa de atendimento, Termo de  12.01.02.15 
Rede lógica – RDM, Requisição de mudança de  07.02.01.06 
Reembolso de curso, Processo solicitando  03.02.02.11 
Reembolso de despesas de servidores e membros, Processo de pagamento 
de  

05.02.05.11 

Reembolso de participação em evento, Processo solicitando  03.02.02.12 
Reembolso de recursos (Pró-Livro, Pró-Software e Pró-Hardware), Processo 
de solicitação de  

03.02.02.08 

Reembolso de transportes, Processo de pagamento de  05.02.05.12 
Regimento interno 01.01.01.05 
REGISTRAR A MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 04.02.04 
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REGISTRAR ATOS DE APOSENTADORIA, REFORMA, PENSÃO E 
DISPONIBILIDADE 

03.04.02 

REGISTRAR FREQUÊNCIA 03.04.01 
Registro cadastral, Processo de  04.01.04.03 
Registro de ocorrência com veículo oficial 04.05.04.09 
Registro de preços, Cadastro de 04.01.03.01 
Registro de preços, Processo de  04.01.03.02 
Registro de quilometragem e de consumo de combustível 04.05.05.04 
Registro do Acordo Base de Parceria Institucional, Expediente de  05.02.09.05 
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Processo de registro de  03.03.07.04 
Relação das admissões 03.02.01.04 
Relação de adiantamentos concedidos 05.02.03.03 
Relação de apostilas retificatórias de vantagens decorrentes de decisão 
judicial 

03.04.02.02 

Relação de atos concessórios de aposentadoria 03.04.02.03 
Relação de atos concessórios de complementação de proventos de 
aposentadoria 

03.04.02.04 

Relação de contratos e atos jurídicos análogos e seus aditamentos 04.01.02.03 
Relação de convidados para eventos ou solenidades oficiais  02.02.01.12 
Relação de crédito bancário 03.05.02.02 
Relação de despesas com dispensa ou inexigibilidade de licitação 04.01.02.04 
Relação de funcionários afastados 03.03.03.09 
Relação de licitações por modalidade 04.01.02.05 
Relação de materiais excedentes, inservíveis ou em desuso 04.03.01.10 
Relação de remessa de documentos 06.02.03.07 
Relação de servidores e funcionários cedidos a órgãos públicos 03.02.01.05 
Relação de substituições remuneradas 03.03.02.09 
Relação de transferência de documentos ao arquivo  06.02.03.08 
Relação de usuários a serem atendidos 12.01.01.09 
Relatório analítico de informações e dados gerenciais 06.05.01.02 
Relatório anual da Folha de pagamento 03.05.02.03 
Relatório da Conferência Estadual INTEGRA Dossiê de Conferência 
Estadual  

11.01.01.05 

Relatório da Pré-conferência INTEGRA Dossiê de Pré-Conferência 11.01.01.06 
Relatório de análise de riscos INTEGRA Expediente de estudo de sistema 
de informação 

07.01.01.03 

Relatório de atendimento 12.01.01.10 
Relatório de atividades anual 01.04.02.06 
Relatório de atividades bimestral 01.04.02.07 
Relatório de atividades do SIC 06.04.02.03 
Relatório de atividades parcial 01.04.02.08 
Relatório de atividades semestral 01.04.02.09 
Relatório de avaliação de curso de capacitação ou qualificação técnica 03.02.02.13 
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Relatório de conciliação bancária 05.02.08.03 
Relatório de consulta das prestações de contas 01.05.01.05 
Relatório de controle de adiantamentos 05.02.03.02 
Relatório de dados estatísticos 01.04.02.10 
Relatório de dados informativos de acidentes  03.06.01.09 
Relatório de descrição técnica de codificação INTEGRA Expediente de 
desenvolvimento e operação de sistema de informação 

07.01.01.02 

Relatório de desempenho de participantes de cursos 03.02.02.14 
Relatório de especificação de casos de teste INTEGRA Expediente de 
desenvolvimento e operação de sistema de informação 

07.01.01.02 

Relatório de gestão 01.04.02.11 
Relatório de gestão dos ativos de rede 07.02.01.03 
Relatório de gestão fiscal 01.05.01.03 
Relatório de Inspeção em estabelecimento prisional 12.01.03.10 
Relatório de Investigação de Acidente de Trabalho – RAT USE Relatório de 
dados informativos de acidentes 

03.06.01.09 

Relatório de log de acesso à Internet 07.02.01.04 
Relatório de log de acesso as estações de trabalho (Logon) 07.02.01.05 
Relatório de monitoramento de metas 01.04.02.12 
Relatório de movimentação de funcionários 03.03.01.10 
Relatório de ordem cronológica de pagamentos 05.02.08.04 
Relatório de pesquisa de satisfação de usuários 01.04.04.05 
Relatório de rotinas de Backup   07.04.01.03 
Relatório de rotinas de Deploy  07.01.01.05 
Relatório de scripts executados no banco de dados INTEGRA Expediente 
de desenvolvimento e operação de sistema de informação 

07.01.01.02 

Relatório de visita em imóvel 04.04.02.01 
Relatório de vistoria e suporte 07.03.01.03 
Relatório do programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO 03.06.01.10 
Relatório do programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA 03.06.01.11 
Relatório dos processos avaliatórios 03.03.05.08 
Relatório e pareceres relativos à auditoria e controle interno para o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo – TCE 

01.05.01.04 

Relatório estatístico de reclamações 01.04.03.06 
Relatório fotográfico 01.04.02.13 
Relatório mensal de custos com cursos 03.02.02.15 
Relatório resumido da execução orçamentária e aprovação das contas 01.05.01.06 
Relatório técnico 01.04.02.14 
Relatório técnico de dimensionamento do quadro de pessoal 03.01.01.08 
Relatório técnico de vistoria 04.04.04.10 
Relatórios técnicos de intervenção de serviço social/psicologia 12.01.04.03 
Release, USE Informativo 02.01.02.02 
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Remessa de documentos, Relação de  06.02.03.07 
Remoção de ofício, Processo de  03.03.01.03 
Remoção de servidor público, Processo de  03.03.01.04 
Remoção por permuta, Processo de  03.03.01.05 
Remoção por união de cônjuges, Processo de  03.03.01.06 
Rendimento das Receitas, Processo de movimentação de  05.02.09.14 
Renúncia de atendimento, Termo de  12.01.02.16 
Reparcelamento de INSS, Processo de pagamento do  05.02.05.16 
Repasse de valor ao INSS, Declaração de  12.01.02.03 
Reposição de valores, Processo de  03.05.01.05 
Representação de eventual falta funcional 03.03.06.19 
Representação, Carta de  01.04.05.05 
Representante do Defensor Público-Geral do Estado, Ofício informando  01.04.05.13 
Requerimento de revisão de pagamento 03.05.01.06 
Requerimento para gozo de férias indeferidas 03.03.03.10 
Requisição de material, Ficha de  04.03.01.05 
Requisição de mudança de rede lógica – RDM 07.02.01.06 
Requisições do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, 
Expediente de atendimento de 

01.05.01.01 

Requisições e ordens judiciais ou administrativas, Expediente de 
atendimento de  

01.03.01.04 

RESPONDER ÀS CONSULTAS FORMULADAS PELOS ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS E DEMANDAS 
INTERNAS 

01.04.07 

Resposta a recurso, Manifestação de  12.01.02.10 
Restauração de imóvel, Processo de  04.04.01.02 
Restos a pagar, Processo de inscrição em  05.02.09.13 
Retificação de NIT/PIS/PASEP, Expediente de registro de 03.03.07.03 
Reunião, Ata de  01.04.05.03 
Reunião, Atestado de comparecimento em  01.04.05.04 
Reunião, Convocatória de  01.04.05.08 
Reunião, Extrato de  01.04.06.01 
Reunião, Ofício convocando para  01.04.05.11 
Reunião, Pauta de  01.04.05.17 
Revisão criminal, Expediente preparatório de 12.01.03.05 
Revisão de pagamento, Requerimento de  03.05.01.06 
Revista USE Informativo 02.01.02.02 
Riscos ambientais – PPRA, Programa de prevenção de  03.06.01.08 
Riscos ambientais – PPRA, Relatório do programa de prevenção de  03.06.01.11 
Riscos ambientais, Laudo técnico pericial de  03.06.01.06 
Rotinas de Deploy, Relatório de  07.01.01.05 
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S  
Sancionatório, Processo de 04.01.06.05 
Satisfação de usuários, Planilha de dados brutos sobre  01.04.04.03 
Satisfação de usuários, Questionário de  01.04.04.04 
Satisfação de usuários, Relatório de pesquisa de  01.04.04.05 
Saúde ocupacional – PCMSO, Programa de controle médico de  03.06.01.07 
Saúde ocupacional – PCMSO, Relatório do programa de controle médico de  03.06.01.10 
SEFIP, Expediente de registro de formulário  03.03.07.02 
Seguro de vida e acidentes pessoais USE Processo de contratação de 
serviços 

04.01.06.04 

Seguro de vida e acidentes pessoais USE Processo de pagamento de 
serviços contratados 

05.02.06.01 

Seguro dos veículos próprios, Processo de pagamento de  05.02.05.14 
Seguro para bens patrimoniais, Processo de contratação de  04.02.02.02 
Seguro para imóveis, Processo de contratação de  04.04.01.01 
Seguro para veículo oficial, Processo de contratação de  04.05.03.01 
Seleção, Processo de planejamento de concurso público e  03.01.01.06 
Semestral, Relatório de atividades  01.04.02.09 
Serviço social, Manifestações técnicas de intervenção de 12.01.04.01 
Serviços contratados, Processo de pagamento de  05.02.06.01 
Serviços de telecomunicações, Ofício solicitando autorização para execução 
de  

04.01.06.01 

Serviços terceirizados, Cadastro de  04.01.04.02 
Serviços, Atestado de realização de  04.04.04.01 
Serviços, Processo de contratação de  04.01.06.04 
Servidor público, Processo de remoção de  03.03.01.04 
Servidores e funcionários cedidos a órgãos públicos, Relação de  03.02.01.05 
SIC, Manual de procedimentos do  06.04.02.02 
SIC, Relatório de atividades do  06.04.02.03 
Sigilo, Termo de classificação/desclassificação/reclassificação de  06.02.02.01 
SimPA, Expediente de monitoramento de metas do  05.02.09.03 
Sindicância de multa de trânsito, Processo de  04.05.04.08 
Sindicância, Processo de  03.03.06.16 
Sistema AASP do Banco do Brasil, Processo de controle de cadastro de 
perfil no  

05.02.09.11 

Sistema de informação, Expediente de desenvolvimento e operação de 07.01.01.02 
Sistema de informação, Expediente de estudo de 07.01.01.03 
Sistema de informação, Processo de implantação de  07.01.01.04 
Sistema prisional paulista, Planilha de dados populacionais do 12.01.03.08 
Site institucional 02.01.02.03 
Site institucional, Diagrama de matérias de  02.01.02.01 
Situação de risco do vínculo familiar, Expediente de estudo da situação 
familiar e avaliação da 

12.01.05.03 
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Situação familiar e avaliação da situação de risco do vínculo familiar, 
Expediente de estudo da 

12.01.05.03 

Situação socioeconômica, Ficha de avaliação da  12.01.01.04 
Socioeconômica, Ficha de avaliação da situação  12.01.01.04 
Solenidade, recepção oficial ou evento, Programa de  02.02.01.11 
Solenidades oficiais, Relação de convidados para eventos ou  02.02.01.12 
Solicitação de suspensão cautelar, Manifestação de análise de  03.03.06.06 
SPPREV, Processo de pagamento de taxa de administração do  05.02.05.15 
Substituição de ocupante de cargo ou função-atividade, Processo de  03.03.02.08 
Substituições remuneradas, Relação de  03.03.02.09 
Sugestão, Expediente de acompanhamento da reclamação ou  01.04.03.02 
Súmula 01.03.02.04 
Suporte técnico em tecnologia da informação USE Processo de contratação 
de serviços 

04.01.06.04 

Suporte técnico em tecnologia da informação USE Processo de pagamento 
de serviços contratados 

05.02.06.01 

Suspensão cautelar, Manifestação de análise de solicitação de  03.03.06.06 

T  
Tabela de controle das cartas 12.01.03.11 
Tabela de temporalidade e acesso aos documentos 06.02.03.09 
Taxa de administração do SPPREV, Processo de pagamento de  05.02.05.15 
TCE, Expediente de atendimento de requisições do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo 

01.05.01.01 

TCE, Processo de relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo 

01.05.01.02 

TCE, Relatório e pareceres relativos à auditoria e controle interno para o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

01.05.01.04 

Técnico profissional com notória especialização USE Processo de 
contratação de serviços 

04.01.06.04 

Técnico profissional do setor artístico USE Processo de contratação de 
serviços 

04.01.06.04 

Técnico profissional intérprete de libras USE Processo de contratação de 
serviços 

04.01.06.04 

Técnico profissional intérprete de LIBRAS USE Processo de pagamento de 
serviços contratados 

05.02.06.01 

Técnico profissional tradutor USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Técnico, Relatório  01.04.02.14 
Telefonia móvel, pessoal e internet USE Processo de contratação de 
serviços 

04.01.06.04 

Telefonia móvel, pessoal e internet USE Processo de pagamento de contas 
de utilidade pública 

05.02.05.02 

Telefonia móvel, pessoal e internet USE Processo de pagamento de 
serviços contratados 

05.02.06.01 

Telefonista USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
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Telefonista USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Temporalidade e acesso aos documentos, Tabela de 06.02.03.09 
Termo de acordo cível USE Termo de acordo extrajudicial cível/família 12.01.05.16 
Termo de acordo de família USE Termo de acordo extrajudicial cível/família 12.01.05.16 
Termo de acordo extrajudicial cível/família 12.01.05.16 
Termo de acordo extrajudicial USE Termo de acordo extrajudicial 
cível/família 

12.01.05.16 

Termo de ajustamento de conduta 12.01.05.17 
Termo de classificação/desclassificação/reclassificação de sigilo 06.02.02.01 
Termo de consulta 06.04.01.06 
Termo de cooperação técnica 01.02.01.07 
Termo de denegação de atendimento   12.01.01.11 
Termo de destinação de documentos à eliminação 06.02.03.10 
Termo de doação 06.03.02.03 
Termo de entrega de leitora para Certificado Digital 07.02.01.07 
Termo de recusa de atendimento 12.01.02.15 
Termo de renúncia de atendimento 12.01.02.16 
Termo de responsabilidade de recebimento de cartão de Certificado Digital 07.03.02.01 
Termo de responsabilidade pelo uso de bens patrimoniais 04.02.04.05 
Testes psicológicos, Planilha de controle de 12.01.04.02 
Topologia de rede e sistemas 07.02.01.08 
Tráfego de veículos, Ficha de controle de 04.05.04.03 
Transferência de bens patrimoniais, Comunicado de  04.02.04.01 
Transferência de bens patrimoniais, Processo de  04.02.04.04 
Transferência de documentos ao arquivo, Relação de  06.02.03.08 
Transferência de documentos, Instrução normativa de  06.02.03.05 
Transferência de funcionários, Processo de  03.03.01.07 
Transformação de cargo, Processo de  03.01.02.05 
Transportes internos, Normas de serviços de  04.05.04.04 
Transportes USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, Expediente de 
atendimento de requisições do 

01.05.01.01 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, Processo de relatório de 
auditoria do  

01.05.01.02 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, Relatório e pareceres 
relativos à auditoria e controle interno para o  

01.05.01.04 

Tutela de interesse difuso/coletivo USE Expediente de acompanhamento de 
atendimento coletivo 

12.01.05.02 

Tutela de interesse individual homogêneo USE Expediente de 
acompanhamento de atendimento coletivo 

12.01.05.02 

Tutela de interesse individual USE Expediente de acompanhamento de 
atendimento 

12.01.05.01 
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U  
União de cônjuges, Processo de remoção por  03.03.01.06 
Unidades prisionais, Cadastro de  12.01.03.02 
Usuário, Carta de 12.01.03.03 
Usuário, Ficha de atendimento de  12.01.01.03 
Usuários a serem atendidos, Relação de  12.01.01.09 
Usuários, Cadastro de  06.03.01.01 
Utilidade pública, Processo de pagamento de contas de  05.02.05.02 
Utilidades públicas, Planilha de controle das  05.02.09.06 

V  
Vantagens pecuniárias, Processo de concessão e incorporação de  03.03.03.06 
Veículo oficial, Certificado de registro e licenciamento de  04.05.04.02 
Veículo oficial, Ficha de agendamento para uso de  04.05.05.01 
Veículo oficial, Planilha de uso de  04.05.04.06 
Veículo oficial, Processo de contratação de seguro para  04.05.03.01 
Veículo oficial, Registro de ocorrência com  04.05.04.09 
Veículo, Boletim de ocorrência com  04.05.04.01 
Veículo, Processo de apuração preliminar de acidente com  04.05.04.07 
Veículo, Processo de locação de  04.05.01.01 
Veículos próprios, Processo de pagamento de seguro dos  05.02.05.14 
Veículos, Cadastro de  04.05.02.01 
Veículos, Ficha de controle de tráfego de  04.05.04.03 
Verba de representação, Processo de prestação de contas de adiantamento 
de  

05.02.04.05 

Vídeo institucional 02.01.03.04 
Vigilância eletrônica USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Vigilância eletrônica USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Vigilância patrimonial USE Processo de contratação de serviços 04.01.06.04 
Vigilância patrimonial USE Processo de pagamento de serviços contratados 05.02.06.01 
Vínculo familiar, Expediente de estudo da situação familiar e avaliação da 
situação de risco do 

12.01.05.03 

Visita a estabelecimento prisional, Ata de  12.01.03.01 
Visita em imóvel, Relatório de  04.04.02.01 
Visitas a presídios, Cronograma de 12.01.03.04 
Vistoria e suporte, Relatório de  07.03.01.03 
Vistoria, Cronograma de  04.04.04.02 
Vistoria, Relatório técnico de  04.04.04.10 
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5. TABELA DE TEMPORALIDADE E ACESSO AOS DOCUMENTOS 

 

Definição dos campos da Tabela 

 

• Função: Corresponde ao conjunto das atividades que a DPESP exerce para a 

consecução de seus objetivos. 

 

• Subfunção: Refere-se a um agrupamento de macro atividades de uma função. 

 

• Atividade: Referem-se às ações, encargos ou serviços decorrentes do exercício 

de uma subfunção. 

 

• Documento: Constam todos os tipos de documentos produzidos, recebidos ou 

acumulados nas Unidades/Órgãos, denominados conforme metodologia da 

Diplomática Contemporânea, que define a espécie documental associada a sua 

atividade para a definição do nome do documento, com exceção de alguns 

documentos que apresentam critérios específicos. Alguns tipos documentais 

apresentam natureza de serviços, para melhor organizar a informação. 

 

• Código de Classificação do Documento: Os tipos de documentos são 

acompanhados dos códigos de classificação, cuja composição, de oito dígitos 

agrupados em pares, indicam, respectivamente, a função, a subfunção, a 

atividade e o número do documento, conforme exemplo abaixo: 

 
00.00.00.00 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 

SUBFUNÇÃO 

ATIVIDADE 

DOCUMENTO 
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• Acesso: Este campo refere-se à indicação de acesso aos documentos: quando 

apresentar “-” (hífen) indica que, no momento, o documento não tem classificação 

de sigilo (grau reservado, secreto e ultrassecreto), devendo ser observado a 

proteção de informações pessoais. O documento que for classificado terá a 

indicação do seu grau de sigilo no campo respectivo. 

 

• Prazo de Guarda: Prazo definido na Tabela de Temporalidade e Acesso aos 

Documentos em que documentos deverão ser mantidos na unidade produtora e 

unidade com atribuições de arquivo.  

 

- Unidade Produtora: Unidade administrativa que produz documentos e 

mantém os arquivos correntes. Neste campo consta a indicação do tempo de 

guarda em anos ou com a palavra “vigência”, cujo documento cumpre a 

finalidade para a qual foi produzido ou indicação específica como “até 

aprovação de contas”. Trata-se dos arquivos nas áreas de trabalho. (Fase de 

Arquivo Corrente). 

 

- Unidade com Atribuições de Arquivo: Unidade administrativa encarregada 

pelo arquivamento, classificação, empréstimo, destinação, transferência e 

recolhimento de documentos. Neste campo consta o tempo de guarda, em 

anos, que o documento deve ainda permanecer arquivado para eventuais 

consultas ou cumprimento de prazo legal ou prescricional. Trata-se do Arquivo 

Setorial da Unidade/Órgão. (Fase de Arquivo Intermediário). 

 

• Destinação: Nesse campo está registrado o resultado da avaliação de cada tipo 

de documento, a partir da qual indica se o documento deve ser eliminado ou 

encaminhado para guarda permanente no Arquivo Central. Quando os dois 

campos apresentarem o símbolo “-” (hífen) indica que haverá, posteriormente, a 

reavaliação da destinação pela Comissão Central de Gestão de Documentos e 

Órgão Produtor, com exceção dos documentos recebidos cujo código de 

classificação tem a única finalidade de rastreabilidade do documento. 
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- Eliminação: Indica por meio do símbolo “✔” os documentos que podem ser 

eliminados após cumprimento do prazo de guarda.  

 

- Guarda Permanente: Indica por meio do símbolo “✔” os documentos que 

foram considerados de valor permanente, para recolhimento ao Arquivo 

Central, após cumprimento do prazo de guarda. 

 

• Observação: Neste campo constam as informações de evento que encerra a 

vigência e/ou orientações de organização de documentos específicas para a área 

produtora e/ou esclarecimentos sobre reprodução e, de modo geral, apresentam 

os atos legais que fundamentam os prazos de guarda e destinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Defensoria Pública-Geral

Comissão Central de Gestão de Documentos

UNIDADE 
PRODUTORA

UNIDADE DE 
ARQUIVO

ELIMINAÇÃO PERMANENTE

01.01.01.01 Ato do Defensor Público-Geral do Estado - Vigência - ✔

01.01.01.02 Deliberação - Vigência - ✔

01.01.01.03 Instrução normativa - Vigência - ✔

01.01.01.04 Portaria - Vigência - ✔

01.01.01.05 Regimento interno - Vigência - ✔

01.01.02.01 Lista sêxtupla - Vigência - ✔

01.01.02.02 Lista tríplice - Vigência - ✔

01.01.02.03 Processo de indicação de Diretor da EDEPE - Vigência - ✔

01.01.02.04 Processo de representação para destituição de cargo - Vigência - ✔ Lei Complementar nº 988/2006, art. 31, XV e XVI.

01.02.01.01 Lista de inscritos em convênio OAB - Vigência - ✔ O documento registra o desenvolvimento da política do órgão.

01.02.01.02 Processo de abertura de inscrição para convênio OAB - Vigência - ✔
A vigência esgota-se com a homologação da lista de inscritos
no convênio. A lista de inscritos deverá ser reservada para
guarda permanente.

01.02.01.03 Processo de convênio -

Até a 
aprovação de 

contas do 
último ano de 
Vigência do 

convênio

5 ✔

Documento composto: edital, proposta, despachos,
manifestações, parecer jurídico, termo de convênio. O
processo de convênio que durante a análise de oportunidade e
conveniência for indeferido após encerrado deverá
permanecer em arquivo por 5 anos e após ser destinado a
eliminação. Lei Federal nº 8.666/1993 art. 57, II e art. 116. Lei
Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

01.02.01.04
Processo de convênio com a Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB

- Vigência 5 ✔

A vigência esgota-se com o encerramento do Acordo e juntada
de relatório final. Documento composto: edital, proposta,
despachos, manifestações, parecer jurídico, protocolo de
intenção. Lei Federal nº 8.666/1993 art. 57, II e art. 116. Lei
Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

01.02.01.05 Processo de protocolo de intenções - Vigência 5 ✔

A vigência esgota-se com o encerramento do Acordo.
Documento composto: edital, proposta, despachos,
manifestações, parecer jurídico, termo de convênio. Lei
Federal nº 8.666/1993 art. 57, II e art. 116. Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

01.02.01.06 Proposta de parceria - 1 3 ✔

A vigência esgota-se com a decisão de deferimento ou
indeferimento. A proposta deferida integra processo. A
Proposta indeferida poderá ser eliminada após 3 anos na
unidade de arquivo.

01.02.01.07 Termo de cooperação técnica - Vigência 5 ✔

A vigência esgota-se com o encerramento do termo e juntada
de relatório final. Documento composto: edital, proposta,
despachos, manifestações, parecer jurídico, termo de
cooperação. O processo de termo de cooperação que durante
a análise de oportunidade e conveniência for indeferido após
encerrado deverá permanecer em arquivo por 5 anos e após
ser destinado a eliminação. Lei Federal nº 8.666/1993 art. 57, II
e art. 116. Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, §
1º.

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

01 ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

OBSERVAÇÃO
DESTINAÇÃO

PRAZO DE GUARDA     
(EM ANOS)DOCUMENTO ACESSO

01.01.01 
Elaborar atos 
administrativos 
normativos

ATIVIDADE

01.01.02 
Realizar 
processo 
eleitoral 
interno e de 
indicação de 
cargo

01.02.01 
Elaborar atos 
administrativos 
de ajuste e 
realizar 
controle

01.02 
Formalizar 
acordos 

01.01 
Estabelecer 
regramento 
estrutural-
funcional 
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01.03.01.01 Expediente de acompanhamento de ação judicial - Vigência 3 ✔
A vigência esgota-se com o término das fases recursal e
executória. Trata-se de documento produzidos na Assessoria
Jurídica.

01.03.01.02
Expediente de acompanhamento de ação judicial de 
pagamento de honorários do convênio OAB

- Vigência 5 ✔ A vigência esgota-se com o término das fases recursal e
executória. 

01.03.01.03 Expediente de acompanhamento de ação trabalhista - Vigência 4 ✔ A vigência esgota-se com o término das fases recursal e
executória. 

01.03.01.04
Expediente de atendimento de requisições e ordens 
judiciais ou administrativas

- Vigência 10 ✔

A vigência esgota-se com o término das fases recursal e
executória. A validade dos atos e negócios jurídicos
celebrados antes de 11.1.2003, data da entrada em vigor do
novo Código Civil, obedece ao disposto no Código Civil de
1916. Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 205. 

01.03.01.05 Expediente de consultas jurídicas - Vigência 5 ✔

01.03.02.01 Manifestação técnica - Vigência 5 ✔ Trata-se de cópia, pois o documento integra o processo e deve
obedecer ao seu prazo de guarda e à sua destinação. 

01.03.02.02 Parecer jurídico - Vigência 5 ✔ Trata-se de cópia, pois o documento integra o processo e deve
obedecer ao seu prazo de guarda e à sua destinação. 

01.03.02.03 Recomendação - Vigência - ✔

01.03.02.04 Súmula - Vigência - ✔

01.03.03.01 Comunicado de alteração legislativa - Vigência - ✔ A vigência esgota-se após o envio do comunicado.

01.03.03.02
Expediente de acompanhamento de proposição 
legislativa 

- Vigência 4 ✔ A vigência esgota-se com a criação do PL ou com a sua
revogação.

01.03.03.03
Expediente de acompanhamento de estudo de 
alteração legislativa

- 4 4 ✔

A vigência esgota-se com a aprovação e abertura de
processo. Os estudos indeferidos após o arquivamento
poderão ser destinados a eliminação. Os estudos deferidos
integram processo.

01.03.03.04 Processo de elaboração de anteprojeto de lei - Vigência 4 ✔ A vigência esgota-se com a criação do PL ou com a sua
revogação.

01.03.03.05 Processo de indicação de proposta de alteração de lei - 4 4 ✔ A vigência esgota-se com a criação da PL ou com a sua
revogação.

01 ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

01.03.03 
Assessorar em 
matéria 
legislativa          

01.03 
Ordenamento 
jurídico 

01.03.01 
Acompanhar 
instruções de 
ações judiciais 
e 
administrativas

01.03.02 
Elaborar 
parecer e 
uniformizar a 
jurisprudência 
administrativa
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01.04.01.01 Organograma institucional - 10 - ✔

01.04.01.02 Planejamento estratégico - 10 - ✔

01.04.01.03 Plano de atuação - 10 - ✔

01.04.01.04 Plano de expansão institucional - 10 - ✔

01.04.01.05 Plano de trabalho - 10 - ✔

01.04.01.06 Processo de expansão institucional - 10 - ✔

01.04.01.07 Processo de instituição de programa institucional - 10 - ✔

01.04.01.08
Processo relativo as atividades do Grupo de 
Planejamento Setorial 

- 10 - ✔

01.04.01.09 Programa institucional - 10 - ✔

01.04.01.10 Projeto técnico - 10 - ✔

01.04.02.01 Cronograma de atividades - Vigência 2 ✔

01.04.02.02 Expediente de acompanhamento de projeto técnico - 4 - ✔

01.04.02.03 Planilha de dados brutos - Vigência - ✔

01.04.02.04
Processo de acompanhamento de atividades relativa à 
comissão, grupo de trabalho ou conselho

- Vigência 5 ✔ O documento é importante para a preservação da memória
institucional. 

01.04.02.05 Proposta técnica - Vigência 1 ✔ A proposta aprovada integra processo ou expediente.

01.04.02.06 Relatório de atividades anual - 5 5 ✔

01.04.02.07 Relatório de atividades bimestral - 5 5 ✔

01.04.02.08 Relatório de atividades parcial - 1 - ✔ Os dados estão reproduzidos em relatório de atividades
semestral/anual.

01.04.02.09 Relatório de atividades semestral - 5 5 ✔

01.04.02.10 Relatório de dados estatísticos - Vigência 5 ✔

01.04.02.11 Relatório de gestão - 5 5 ✔

01.04.02.12 Relatório de monitoramento de metas - Vigência - ✔

01.04.02.13 Relatório fotográfico - 5 - ✔

01.04.02.14 Relatório técnico - 5 - ✔ As informações constam do Relatório de atividades anual da
unidade/órgão.

01 ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

01.04.02 
Executar, 
acompanhar e 
avaliar 
atividades

01.04 Planejar e 
controlar as 
ações

01.04.01 
Formular 
diretrizes e 
metas de ação
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01.04.03.01 Carta-resposta - 2 - ✔ Trata-se de cópia, pois o documento foi encaminhado ao
interessado. 

01.04.03.02
Expediente de acompanhamento da reclamação ou 
sugestão

- Vigência 2 ✔

A vigência esgota-se com o término da apuração ou com a
prescrição criminal. O documento é composto por: Ficha de
reclamação; Ofício de encaminhamento de manifestação;
Ofício de reiteração de pedido de resposta em 5 dias;
Despacho conclusivo. Proteção da identidade de denunciante -
Lei Complementar nº 988/2006 art. 42, X; Deliberação CSDP
nº 281/13, art. 3º.

01.04.03.03 Ficha de reclamação/sugestão - 4 8 ✔

A vigência esgota-se com o fim do atendimento. Os dados
estão reproduzidos em relatórios estatísticos de reclamações.
Proteção da identidade de denunciante - Lei Complementar nº
988/2006, art. 42, X.

01.04.03.04 Ofício de elogio - 4 8 ✔

01.04.03.05 Ofício de reclamação - 4 8 ✔

A vigência esgota-se com o fim do atendimento. Os dados
estão reproduzidos em relatórios estatísticos de reclamações.
Proteção da identidade de denunciante - Lei nº 988/2006, art.
42, X.

01.04.03.06 Relatório estatístico de reclamações - 1 5 ✔

01.04.04.01 Gravação de entrevista - 4 4 ✔

01.04.04.02
Inventário de documentos sobre pesquisa de 
satisfação

- 4 8 ✔

01.04.04.03 Planilha de dados brutos sobre satisfação de usuários - 4 8 ✔ Os dados compõem relatório de pesquisa de satisfação de
usuário.

01.04.04.04 Questionário de satisfação de usuários - 4 4 ✔ Os dados compõem relatório de pesquisa de satisfação de
usuário.

01.04.04.05 Relatório de pesquisa de satisfação de usuários - 4 8 ✔

01.04.03 
Garantir a 
defesa dos 
direitos de 
usuários do 
serviço público

01.04 Planejar e 
controlar as 
ações

01 ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

01.04.04 
Realizar 
pesquisas de 
satisfação de 
usuários
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01.04.05.01 Agenda de auditório - Vigência - ✔

01.04.05.02 Agenda de compromissos oficiais - 5 - ✔

01.04.05.03 Ata de reunião - 2 -  ✔

01.04.05.04 Atestado de comparecimento em reunião - 1 - ✔
A vigência esgota-se com o recebimento do atestado pelo
membro. A área produtora poderá fornecer 2ª via de atestado
a partir da lista de presença.

01.04.05.05 Carta de representação - Vigência - ✔

01.04.05.06 Cartão de cumprimentos - Vigência 4 ✔

01.04.05.07 Convite recebido - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a realização do evento. 

01.04.05.08 Convocatória de reunião - 4 - ✔

01.04.05.09
Memorando de divulgação de eventos promovidos por 
instituição externa 

- 1 - ✔

01.04.05.10 Memorando solicitando organização de evento - Vigência 4 ✔

01.04.05.11 Ofício convocando para reunião - 4 - ✔

01.04.05.12 Ofício de agradecimento de representação - 2 - ✔

01.04.05.13
Ofício informando representante do Defensor Público-
Geral do Estado 

- 2 - ✔

01.04.05.14 Ofício solicitando agendamento de audiência - 4 - ✔

01.04.05.15 Ofício de agradecimento - 2 - ✔

01.04.05.16 Pauta de compromissos - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com o cumprimento dos compromissos. 

01.04.05.17 Pauta de reunião - Vigência - ✔ O documento poderá ser eliminado se suas informações
constarem na Ata de reunião. 

01.04.06.01 Extrato de reunião - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a publicação da matéria. 

01.04.06.02
Ficha de encaminhamento de matéria para publicação 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo - D.O.E.

- Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a publicação da matéria. 

01.04.06.03 Planilha de controle de atos publicados - Vigência 5 ✔

01 ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

01.04.06 
Publicar atos 
oficiais

01.04.05 
Controlar 
compromissos 
oficiais

01.04 Planejar e 
controlar as 
ações
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01.04.07.01 Guia de atendimento - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a realização do atendimento. Os
dados estão reproduzidos em relatório de atividade.

01.04.07.02 Expediente de consulta - Vigência 5 ✔
Trata-se de documento produzido a partir de demandas
encaminhadas por unidades/órgãos internos às Assessorias e
Administração Superior.

01.04.07.03 Memorando encaminhando documento - Vigência 2 ✔

As comunicações emitidas pelas autoridades das áreas:
Defensoria Pública-Geral; Primeira, Segunda e Terceira
Subdefensoria Pública-Geral; Ouvidoria-Geral e Conselho
Superior deverão ser reservados e encaminhados para a
guarda permanente no Arquivo Central.

01.04.07.04 Memorando solicitando documento - Vigência 2 ✔

As comunicações emitidas pelas autoridades das áreas:
Defensoria Pública-Geral; Primeira, Segunda e Terceira
Subdefensoria Pública-Geral; Ouvidoria-Geral e Conselho
Superior deverão ser reservados e encaminhados para a
guarda permanente no Arquivo Central.

01.04.07.05 Memorando solicitando informação - Vigência 2 ✔

As comunicações emitidas pelas autoridades das áreas:
Defensoria Pública-Geral; Primeira, Segunda e Terceira
Subdefensoria Pública-Geral; Ouvidoria-Geral e Conselho
Superior deverão ser reservados e encaminhados para a
guarda permanente no Arquivo Central.

01.04.07.06 Ofício de resposta à consulta - Vigência 2 ✔

As comunicações emitidas pelas autoridades das áreas:
Defensoria Pública-Geral; Primeira, Segunda e Terceira
Subdefensoria Pública-Geral; Ouvidoria-Geral e Conselho
Superior deverão ser reservados e encaminhados para a
guarda permanente no Arquivo Central.

01.04.07.07 Ofício solicitando informação - Vigência 2 ✔

As comunicações emitidas pelas autoridades das áreas:
Defensoria Pública-Geral; Primeira, Segunda e Terceira
Subdefensoria Pública-Geral; Ouvidoria-Geral e Conselho
Superior deverão ser reservados e encaminhados para a
guarda permanente no Arquivo Central.

01 ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

01.04.07 
Responder às 
consultas 
formuladas 
pelos órgãos 
de 
administração 
pública, 
instituições e 
empresas e 
demandas 
internas

01.04 Planejar e 
controlar as 
ações
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01.05.01.01
Expediente de atendimento de requisições do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo - TCE

- Vigência 10 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

01.05.01.02
Processo de relatório de auditoria do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo - TCE

-
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Lei Federal nº 2.848/40 (Código Penal), arts. 109, 359-A ao
359-H; Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 89 ao 98; Lei
Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

01.05.01.03 Relatório de gestão fiscal -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔

Lei Federal nº 2.848/1940 (Código Penal), arts. 109, 359-A ao
359-H; Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 89 ao 98; Lei
Complementar Federal nº 101/2000, arts. 48 e 54; Lei
Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º; Instr.
TCESP nº 1/2008, art. 6º.

01.05.01.04
Relatório e pareceres relativos à auditoria e controle 
interno para o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo - TCE

-
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔

Lei Federal nº 2.848/1940 (Código Penal), arts.109, 359-A ao
359-H; Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 89 ao 98. Lei
Complementar Estadual nº 709/1993, art. 26 e 41, § 1º; Instr.
TCESP nº 1/2008, art. 97.

01.05.01.05 Relatório de consulta das prestações de contas - 1 - ✔

01.05.01.06
Relatório resumido da execução orçamentária e 
aprovação das contas

-
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔

Lei Federal nº 2.848/1940 (Código Penal), arts. 109, 359-A ao
359-H; Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 89 ao 98; Lei
Complementar Federal nº 101/2000, arts. 48 e 52; Lei
Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º; Instr.TCESP
nº 1/2008, art. 5º. 

01.06.01.01 Expediente de revisão de fluxo de processo - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a aplicação de melhorias no fluxo de
processo.

01.06.01.02 Expediente de diagnóstico institucional - 8 - ✔

01.06.01.03
Expediente de treinamento para aplicação de 
procedimento

- Vigência - ✔
A vigência esgota-se com a realização do treinamento.
Documento composto; lista de presença; apostila; ficha de
avaliação do treinamento. Relatório de monitoramento.

01.06.01.04 Ficha de procedimento operacional padrão - POP - Vigência - ✔

O documento reflete o desenvolvimento da estrutura e
funcionamento institucional. A vigência esgota-se com a
atualização do documento. Duas vias deverão ser de guarda
permanente.

01.06.01.05 Manual de procedimento - Vigência - ✔

O documento reflete o desenvolvimento da estrutura e
funcionamento institucional. A vigência esgota-se com a
atualização do manual. Duas vias deverão ser encaminhadas
para guarda permanente no Arquivo Central.

01.06.01.06 Memorando solicitando atualização do site - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com o atendimento. Trata-se do portal.

01.06.01.07 Memorando solicitando inspeção em unidade/órgão - Vigência - ✔ Os dados estão reproduzidos em relatório de atividade.

01 ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

01.06 Realizar 
controle da 
qualidade

01.05.01 
Atender e 
realizar 
auditoria 

01.05 Realizar 
controle interno

01.06.01 
Padronizar e 
monitorar 
procedimentos
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02.01.01 
Compilar 
notícias sobre 
a Defensoria

02.01.01.01 Noticiário diário - Vigência - ✔ Trata-se de clipping .

02.01.02.01 Diagrama de matérias de site  institucional - Vigência 2 ✔

02.01.02.02 Informativo - Vigência 2 ✔

Trata-se de informações compiladas em formatos: cartilha,
folheto, caderno, folder, revista, boletim, artigo e release
(resumo de notícias divulgado aos servidores). A vigência
esgota-se com a publicação. Dois (2) exemplares devem ser
reservados para guarda permanente, inclusive em meio digital,
no Arquivo Central.

02.01.02.03 Site  institucional - Vigência 2 ✔

Trata-se do portal. Quando houver alterações substantivas no
layout ou no conteúdo do site , deve-se providenciar cópia da
versão anterior para guarda permanente. Se o serviço for
terceirizado, a contratada deverá providenciar cópia dos
registros e encaminhá-la ao órgão contratante, para guarda
permanente no Arquivo Central. 

02.01.03.01 Banco de imagem - Vigência - ✔

Quando houver alterações substantivas no layout ou no
conteúdo do site , deve-se providenciar cópia da versão
anterior para guarda permanente. Se o serviço for terceirizado,
a contratada deverá providenciar cópia dos registros e
encaminhá-la ao órgão contratante, para guarda permanente
no Arquivo Central. 

02.01.03.02 Manual de identidade visual - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a atualização do Manual. Reservar
dois exemplares para guarda permanente no Arquivo Central.

02.01.03.03 Projeto executivo de identidade visual - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a elaboração de novo projeto. 

02.01.03.04 Vídeo institucional - Vigência 2 ✔ Vídeo editado e publicado deverá ser Reservado dois
exemplares para guarda permanente no Arquivo Central.

02 
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

02.01 Realizar 
Assessoria de 
Imprensa

02.01.02 
Divulgar ações

02.01.03 
Produzir 
registro de 
imagem e som
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02.02.01.01 Agenda de eventos - 1 - ✔

02.02.01.02 Cadastro de autoridades - Vigência - ✔ Deve-se providenciar, anualmente, cópia da última versão
para guarda permanente. 

02.02.01.03 Cadastro de comendas outorgadas - 4 - ✔ Deve-se providenciar, anualmente, cópia da última versão
para guarda permanente. 

02.02.01.04 Convite de evento - Vigência - ✔
Um exemplar de cada convite produzido na Defensoria deverá
compor Dossiê de evento. Os convites recebidos poderão ser
eliminados após o evento.

02.02.01.05 Crachá de credencial de evento - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a realização do evento. 

02.02.01.06 Discurso - 4 - ✔ O documento deve integrar o Dossiê de evento.

02.02.01.07 Dossiê de evento - 1 5 ✔ Documento composto: Roteiro de solenidade, programa de
evento, fotografias, folder, cartaz, discurso, folheto.

02.02.01.08 Lista de presença em evento - 4 - ✔ O documento pode ter o formato de livro. 

02.02.01.09 Lista de presentes oferecidos e recebidos - 4 - ✔

02.02.01.10 Livro de assinaturas de autoridades - 4 - ✔

02.02.01.11 Programa de solenidade, recepção oficial ou evento - 1 - ✔ O documento integra o Dossiê de evento.

02.02.01.12
Relação de convidados para eventos ou solenidades 
oficiais 

- 4 - ✔ O documento integra o Dossiê de evento.

02 
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

02.02.01 
Organizar 
eventos ou 
cerimônias 
oficiais 

02.02 Promover 
eventos ou 
cerimônias 
oficias
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03.01.01.01 Processo de estudo de plano de carreira - 4 - ✔

03.01.01.02 Processo de estudo de política salarial - 4 - ✔

03.01.01.03
Processo de estudo para aperfeiçoamento de métodos 
e técnicas de recrutamento e seleção

- 4 - ✔

03.01.01.04
Processo de estudo para classificação de cargos e 
funções

- 4 - ✔

03.01.01.05 Processo de estudo sobre a necessidade de cursos - 4 - ✔

03.01.01.06
Processo de planejamento de concurso público e 
seleção

- 4 - ✔

03.01.01.07 Proposta de padrão de lotação - 4 - ✔

03.01.01.08
Relatório técnico de dimensionamento do quadro de 
pessoal

- 5 - ✔

03.01.02.01 Ficha de cadastro de cargos e funções - Vigência 5 ✔

03.01.02.02 Organograma funcional - Vigência 2 ✔

03.01.02.03 Processo de criação de cargo - Vigência 5 ✔

03.01.02.04 Processo de extinção de cargo - Vigência 5 ✔

03.01.02.05 Processo de transformação de cargo - Vigência 5 ✔

03.01.02.06
Quadro anual de pessoal, de cargos criados, providos 
e vagos

- 1 5 ✔ Instr. TCESP nº 1/2008, art. 88, III.

03.01.02.07 Quadro de cargos e funções - 1 5 ✔

03.02.01.01 Livro de registro de concurso público - Vigência 2 ✔ A vigência perdura até completar o livro. 

03.02.01.02 Processo de abertura de concurso público - 5 - ✔ Lei Complementar nº 988/2006; Lei Complementar nº
1.050/2008.

03.02.01.03
Processo de abertura de processo seletivo especial ou 
concurso interno

- 5 - ✔ Lei Complementar nº 988/2006; Lei Complementar nº
1.050/2008.

03.02.01.04 Relação das admissões -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔
Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º; Instr.
TCESP nº 1/2008, art. 88 I. Lei Complementar nº 988/2006 e
Lei Complementar nº 1.050/2008.

03.02.01.05
Relação de servidores e funcionários cedidos a órgãos 
públicos

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

03.01.01 
Elaborar 
estudos e 
pesquisas 
relativas à 
pessoal

03.01.02 
Classificar e 
cadastrar 
cargos e 
funções

03.01 Planejar e 
formular 
políticas de 
recursos 
humanos

03 GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

03.02.01 
Realizar 
recrutamento e 
seleção

03.02 Realizar 
seleção e 
desenvolviment
o de recursos 
humanos
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03.02.02.01 Atestado de frequência em curso - 5 - ✔

03.02.02.02 Cronograma de cursos - 1 2 ✔

03.02.02.03 Dossiê de curso - Vigência 5 ✔
O Dossiê é composto por: programa de curso, um exemplar de
material didático, lista de presença, questionário de avaliação
de curso e outros.

03.02.02.04 Plano de atividades de desenvolvimento e capacitação - Vigência 5 ✔

03.02.02.05 Processo de autorização de curso - Vigência 5 ✔

03.02.02.06 Processo de concessão de bolsa de estudo - Vigência 5 ✔

03.02.02.07
Processo de organização de curso para capacitação 
de pessoal

- Vigência 5 ✔

03.02.02.08
Processo de solicitação de reembolso de recursos 
(Pró-Livro, Pró-Software e Pró-Hardware)

- Vigência 3 ✔

A vigência esgota-se com o pagamento do reembolso,
cumprimento de restituição ou indeferimento. Deliberação do
Conselho da EDEPE nº 9, art. 12, X. Documento composto:
solicitação de reembolso de livro/software/hardware;
complementação do pedido; manifestação; solicitação de
empenho; solicitação de reforço.

03.02.02.09 Processo solicitando apoio em evento - Vigência 3 ✔ A vigência esgota-se com a realização do evento,
cumprimento de restituição ou indeferimento. 

03.02.02.10
Processo solicitando contratação de inscrição em 
evento

- Vigência 3 ✔ A vigência esgota-se com a participação no evento,
cumprimento de restituição ou indeferimento. 

03.02.02.11 Processo solicitando reembolso de curso - Vigência 3 ✔

A vigência esgota-se com a entrega da monografia ou relatório
de atividade do curso, cumprimento de restituição de valor ou
indeferimento. Documento composto: solicitação de
reembolso; decisão; pedido de reembolso de curso;
complementação de pedido; manifestação; solicitação de
emissão de empenho; notificação de pagamento. Deliberação
do Conselho da EDEPE nº 4 e 5. 

03.02.02.12
Processo solicitando reembolso de participação em 
evento

- Vigência 3 ✔ A vigência esgota-se com o pagamento do reembolso,
cumprimento de restituição ou indeferimento. 

03.02.02.13
Relatório de avaliação de curso de capacitação ou 
qualificação técnica

- 5 - ✔

03.02.02.14 Relatório de desempenho de participantes de cursos - 5 - ✔

03.02.02.15 Relatório mensal de custos com cursos -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

03 GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

03.02.02 
Realizar 
capacitação e 
aperfeiçoamen
to funcional

03.02 Realizar 
seleção e 
desenvolviment
o de recursos 
humanos
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03.03.01.01 Planilha de progressão funcional - Vigência 5 ✔
O ato que autoriza a acumulação integra o Prontuário
funcional. A vigência esgota-se com o encerramento dos
procedimentos administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.01.02
Processo de promoção por merecimento ou 
antiguidade

- Vigência 5 ✔
O ato que autoriza a promoção integra o Prontuário funcional.
A vigência esgota-se com o encerramento dos procedimentos
administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.01.03 Processo de remoção de ofício - Vigência 5 ✔
O ato que autoriza a mobilidade integra o Prontuário funcional.
A vigência esgota-se com o encerramento dos procedimentos
administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.01.04 Processo de remoção de servidor público - Vigência 5 ✔
O ato que autoriza a mobilidade integra o Prontuário funcional.
A vigência esgota-se com o encerramento dos procedimentos
administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.01.05 Processo de remoção por permuta - Vigência 5 ✔
O ato que autoriza a mobilidade integra o Prontuário funcional.
A vigência esgota-se com o encerramento dos procedimentos
administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.01.06 Processo de remoção por união de cônjuges - Vigência 5 ✔
O ato que autoriza a mobilidade integra o Prontuário funcional.
A vigência esgota-se com o encerramento dos procedimentos
administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.01.07 Processo de transferência de funcionários - Vigência 5 ✔
O ato que autoriza a mobilidade integra o Prontuário funcional.
A vigência esgota-se com o encerramento dos procedimentos
administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.01.08 Prontuário de estagiário - Vigência 5 ✔ A vigência esgota-se com o encerramento do estágio. 

03.03.01.09 Prontuário funcional - Vigência 60 ✔

A vigência esgota-se com o rompimento do vínculo jurídico
com a Defensoria. O documento é composto por: expediente
de pessoal; processo de licença saúde; processo de
afastamento; título de admissão; apostila de adicional por
tempo de serviço; apostila de alteração de jornada de trabalho;
apostila de alteração de nome ou RG; apostila de
enquadramento; apostila de evolução funcional; apostila de
progressão funcional; apostila de promoção por antiguidade ou
merecimento; apostila de sexta-parte; apostilamento de título;
atestado médico; averbação de tempo de serviço; certidão de
liquidação de tempo de serviço; designação para cargo ou
função; dispensa do estágio de experimentação; documentos
pessoais de servidor; ficha de assentamento individual;
formulário de recursos e decisões; apostila de alteração de
jornada de trabalho; apostila de progressão funcional;
requerimento de contagem de tempo serviço; título de
admissão; título de efetivação; título de estabilidade; título de
nomeação; título de promoção; título declaratório de
disponibilidade. Processo Único de Contagem de Tempo -
PUCT.

03.03.01.10 Relatório de movimentação de funcionários - Vigência 5 ✔

03 GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

03.03.01 
Elaborar 
registro de 
atos relativos à 
vida funcional

03.03 
Expediente de 
Pessoal
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03.03.02.01 Comunicado de falecimento -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º; Instr.
TCESP nº 1/2008, arts. 88, parágrafo único.

03.03.02.02 Livro de posse - Vigência 2 ✔ Lei Estadual nº 10.261/1968, art. 49, parágrafo único. A
vigência perdura até completar o livro. 

03.03.02.03 Carta de pedido de prorrogação de prazo para posse - 1 - ✔ O documento integra o Prontuário funcional. 

03.03.02.04 Processo de dispensa de função-atividade - Vigência 10 ✔
O ato de dispensa integra o Prontuário funcional. A vigência
esgota-se com o encerramento dos procedimentos
administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.02.05 Processo de exoneração do cargo - Vigência 10 ✔
O ato de exoneração integra o Prontuário funcional. A vigência
esgota-se com o encerramento dos procedimentos
administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.02.06 Processo de preenchimento de função-atividade -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔
Inst. TCESP nº 1/2008, art. 89, parágrafo único, I e II. São
formas de preenchimento de funções-atividades: a admissão,
a transposição, o acesso e a reversão. 

03.03.02.07 Processo de provimento de cargo -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Inst. TCESP nº 1/2008, arts. 89, parágrafo único, I. São formas
de provimento de cargos: a nomeação, a transposição, o
acesso, a reintegração, a reversão, o aproveitamento e a
readmissão. 

03.03.02.08
Processo de substituição de ocupante de cargo ou 
função-atividade

- Vigência 5 ✔
O ato que autoriza a substituição integra o Prontuário
funcional. A vigência esgota-se com o encerramento dos
procedimentos administrativos e o arquivamento do processo. 

03.03.02.09 Relação de substituições remuneradas -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Ato Normativo DPG nº 65/2012.

03.03.03.01 Aviso de férias - 1 - ✔

03.03.03.02 Escala de férias - 1 - ✔

03.03.03.03 Escala de licenças-prêmio - 1 - ✔

03.03.03.04 Processo de afastamento - Vigência 5 ✔

A vigência esgota-se com a aposentadoria ou com o
rompimento do vínculo jurídico com a Defensoria. Todos os
atos de concessão e incorporação integram o Processo Único
de Contagem de Tempo - PUCT. 

03.03.03.05 Processo de aposentadoria - Vigência 60 ✔
Instr. TCESP nº 1/2008, arts. 92, 93, I, 95. A vigência esgota-
se com o falecimento do aposentado ou, se houver
beneficiário, quando o direito deste à pensão extinguir-se.

03.03.03.06
Processo de concessão e incorporação de vantagens 
pecuniárias

- Vigência 5 ✔

A vigência esgota-se com a aposentadoria ou com o
rompimento do vínculo jurídico com a Defensoria. Todos os
atos de concessão e incorporação integram o Processo Único
de Contagem de Tempo - PUCT.

03.03.03.07 Processo de incorporação de décimos - Vigência 5 ✔ A vigência esgota-se com o deferimento da incorporação total
dos décimos. 

03.03.03.08 Processo de licenças - Vigência 6 ✔

A vigência esgota-se com a aposentadoria ou com o
rompimento do vínculo jurídico com a Defensoria. Todos os
atos de concessão e incorporação integram o Processo Único
de Contagem de Tempo - PUCT. 

03.03.03.09 Relação de funcionários afastados - 1 5 ✔

03.03.03.10 Requerimento para gozo de férias indeferidas - 2 - ✔ Integra o Prontuário funcional. 

03 GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

03.03.03 
Realizar 
concessão de 
direitos, 
vantagens e 
benefícios

03.03 
Expediente de 
pessoal

03.03.02 
Elaborar 
expedientes 
para posse, 
preenchimento 
de função-
atividade, 
provimento de 
cargo, 
vacância e 
substituição
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03.03.04.01
Processo de concessão de bolsa de estudos 
reembolsável

- Vigência 2 ✔ A vigência esgota-se com a quitação do financiamento. 

03.03.04.02
Processo de convênio de concessão de crédito 
imobiliário 

- Vigência 5 ✔ A vigência esgota-se com a quitação do débito. 

03.03.04.03
Processo de convênio de concessão de empréstimos 
e financiamentos

- Vigência 5 - -

03.03.05.01 Ficha de avaliação de desempenho - Vigência 60 ✔ O documento integra o Processo de avaliação de
desempenho.

03.03.05.02
Ficha de avaliação de cursos de formação e 
aperfeiçoamento funcional

- 5 - ✔ Trata-se de cópia, pois o documento integra o Prontuário
funcional. 

03.03.05.03 Ficha de manifestação sobre o cumprimento de metas - 5 - ✔ O documento integra o Prontuário funcional. 

03.03.05.04 Plano de desempenho do órgão ou unidade - Vigência 5 ✔ Lei Complementar nº 1.219/2013 - Bonificação por resultados.

03.03.05.05 Processo de avaliação de desempenho - Vigência 1 ✔ A vigência compreende o período do serviço ativo.

03.03.05.06 Processo de avaliação de estágio probatório - 3 10 ✔ Constituição Federal, art. 41, § 4º. A cópia do ato integra o
Prontuário funcional. 

03.03.05.07 Processo de estudo de bonificação por resultado - 1 5 ✔ Lei Complementar nº 1.219/2013.

03.03.05.08 Relatório dos processos avaliatórios - 1 5 ✔ Lei Complementar nº 1.219/2013.

03 GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

03.03.05 
Realizar 
avaliação de 
desempenho e 
incentivo 
funcional

03.03.04 
Realizar 
concessão de 
financiamento 
aos servidores

03.03 
Expediente de 
pessoal
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03.03.06.01 Atos CGDP de cessação - Vigência - ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.02 Atos CGDP de designação - Vigência - ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.03 Boletim de ocorrência disciplinar - Vigência 5 ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.04 Comunicado de falta - Vigência 5 ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.05 Expediente de registro de atividades do Defensor - Vigência 60 ✔ A vigência esgota-se com o rompimento do vínculo com a
Defensoria. Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.06
Manifestação de análise de solicitação de suspensão 
cautelar 

- Vigência 5 ✔ O documento integra processo de apuração - COMISTA.  

03.03.06.07 Notificação pessoal - 5 - ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.08 Ofício de proposição de apuração de responsabilidade - Vigência - ✔ Se indeferido o documento poderá ser eliminado em 1 ano.

03.03.06.09
Pedido de reconsideração de decisão em processo 
administrativo

- Vigência 5 ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192. 

03.03.06.10 Processo administrativo disciplinar ordinário - 5 - ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.11 Processo administrativo disciplinar sumário - 5 - ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.12
Processo de apuração de atuação de advogado 
conveniado OAB

- Vigência 5 ✔

A vigência esgota-se após a aplicação da penalidade e com
término da apreciação de recursos que podem ser
apresentados pelos advogados penalizados. Sem
penalização: a vigência esgota-se com a decisão proferida
pela Câmara de julgamento. 

03.03.06.13
Processo de apuração de irregularidades praticadas 
por entidades conveniadas e seus advogados

- Vigência 5 ✔
Trata-se dos procedimentos internos fiscalizatórios da
Assessoria de Convênios. A vigência esgota-se com o término
do convênio.    

03.03.06.14 Processo de correição - 5 - ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.15 Processo de inspeção - 5 - ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.16 Processo de sindicância - 5 - ✔ Lei Complementar nº 988/2006 art. 191 e 192.

03.03.06.17
Processo relativo ao trabalho da Comissão Mista - 
COMISTA

- Vigência 1 ✔
A vigência esgota-se com nova gestão. Documento composto:
pauta de reunião, ata de reunião, lista de presença, notificação
de sessão.

03.03.06.18 Recomendação geral - Vigência - ✔ Resumo diário/semanal de notícias divulgado a todos os
servidores. 

03.03.06.19 Representação de eventual falta funcional - 5 - ✔ Resumo diário/semanal de notícias divulgado a todos os
servidores. 

03.03.06 
Realizar 
apuração e 
aplicação de 
punição 
disciplinar

03.03 
Expediente de 
pessoal

03 GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS
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03.03.07.01
Expediente de registro da Declaração de Imposto de 
Renda Retido na Fonte

- Vigência 60 ✔
Lei Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), arts.
173, 174 e 195; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art.
41, § 1º; trata-se da declaração da Instituição.

03.03.07.02 Expediente de registro de formulário SEFIP - Vigência 60 ✔ Lei Federal nº 8.212/1991, arts. 32, parágrafo único, 45,
parágrafo único e 46.

03.03.07.03
Expediente de registro de retificação de 
NIT/PIS/PASEP 

- Vigência 60 ✔ Lei Federal nº 8.212/1991, arts. 32, parágrafo único, 45,
parágrafo único e 46.

03.03.07.04
Processo de registro de Relação Anual de 
Informações Sociais - RAIS

- 1 10 ✔ Decreto-Lei Federal nº 5.452/1943 (CLT), art. 360; Decreto
Federal nº 76.900/1975. 

03.04.01.01 Atestado de frequência - 1 5 ✔ O documento integra o Prontuário funcional. 

03.04.01.02 Escala de serviço/plantão - Vigência - ✔

03.04.01.03 Ficha de justificativa de falta - 1 5 ✔ Trata-se de cópia, pois o documento integra o Prontuário
funcional. 

03.04.01.04 Pedido de abono de falta - 1 5 ✔ Trata-se de cópia, pois o documento integra o Prontuário
funcional. 

03.04.01.05 Processo de concessão de horário de estudante - Vigência 2 ✔ Integra prontuário funcional.

03.04.02.01 Processo único de contagem de tempo - PUCT - Vigência 60 ✔

A vigência esgota-se com o rompimento do vínculo jurídico
com a Defensoria. Integra o PUCT os documentos indicados
no “Manual de Contagem de Tempo de Serviço”. Após o
rompimento o processo integrará Prontuário funcional.

03.04.02.02
Relação de apostilas retificatórias de vantagens 
decorrentes de decisão judicial

- 1 5 ✔ Instr. TCESP nº 1/2008, art. 94.

03.04.02.03 Relação de atos concessórios de aposentadoria - 1 5 ✔ Instr. TCESP nº 1/2008, art. 91.

03.04.02.04
Relação de atos concessórios de complementação de 
proventos de aposentadoria

- 1 5 ✔

03.05.01.01 Processo de cancelamento de inscrição no IAMSPE - Vigência 5 ✔
As informações integram o Prontuário Único de Contagem de
Tempo - PUCT. Trata-se de requerimento de
aposentado/servidor solicitando o cancelamento do desconto. 

03.05.01.02 Processo de consolidação de decisões judiciais - 5 5 ✔ As decisões judiciais ou jurídicas integram o Processo Único
de Contagem de Tempo - PUCT. 

03.05.01.03
Processo de pagamento de férias e licenças-prêmio 
em pecúnia

- Vigência 10 ✔

03.05.01.04 Processo de pagamento de pensão alimentícia - Vigência 2 ✔

Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 206, § 2º. A
vigência esgota-se com o óbito do titular da pensão, com o
óbito do titular do benefício de origem ou por determinação
judicial. A validade dos atos e negócios jurídicos celebrados
antes de 11.1.2003, data da entrada em vigor do novo Código
Civil, obedece ao disposto no Código Civil de 1916. 

03.05.01.05 Processo de reposição de valores - Vigência 5 - -

03.05.01.06 Requerimento de revisão de pagamento - Vigência 5 ✔

03.04.01 
Registrar 
frequência

03.04.02 
Registrar atos 
de 
aposentadoria, 
reforma, 
pensão e 
disponibilidade

03.04 Realizar 
controle de 
frequência

03.03.07 
Recolher 
encargos 
sociais e 
contribuições

03.03 
Expediente de 
pessoal

03 GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

03.05.01 
Elaborar 
expedientes 
para a folha de 
pagamento

03.05 Realizar 
pagamento de 
pessoal
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03.05.02.01
Declaração de encargos de dependentes para fins de 
Imposto de Renda

- 2 5 ✔

03.05.02.02 Relação de crédito bancário - 1 - ✔

03.05.02.03 Relatório anual da Folha de pagamento - 1 5 ✔

03.06.01.01 Atestado médico - Vigência 20 ✔

Integra prontuário de funcionário. A vigência esgota-se com o
rompimento do vínculo jurídico com a Defensoria. Lei
Complementar nº 988/2006 e Lei Complementar nº
1.050/2008.

03.06.01.02 Comunicado de acidente de trabalho - Vigência 10 ✔

Lei nº 10.261/1968, arts. 194 a 197; Lei Federal nº 8.213/1991,
art. 22; CLT, Título II, Capítulo V; Portaria MT nº 3.214/1978,
NR-7, 7.4.8, a; Instrução Normativa do INSS nº 78/2002, arts.
189, VII, 227 e 228.

03.06.01.03 Declaração das instalações - Vigência - ✔

Lei Federal nº 6.514/1977, art. 160, § 1º. A vigência esgota-se
com a realização de nova declaração das instalações, sempre
que houver modificações substanciais nas instalações ou nos
equipamentos dos estabelecimentos.

03.06.01.04 Dossiê de campanha de prevenção - 4 - ✔

03.06.01.05
Laudo técnico das condições ambientais de trabalho - 
LTCAT

- Vigência 20 ✔

CLT, Título II, Capítulo V; Decreto Federal nº 3.048/1999, art.
68, § 2º, 3º, 4º e 5º; Instrução Normativa do INSS nº 78/2002,
arts. 154, 155, 156, 163, 179, III, 188, V e 189, VI; Portaria MT
nº 3.214/1978, NR-7, 7.4.5 e 7.4.5.1. A vigência esgota-se com
a realização de um novo LTCAT. NR 24 CETESB.

03.06.01.06 Laudo técnico pericial de riscos ambientais - Vigência 20 ✔ CLT, Título II, Capítulo V; Portaria MT nº 3.214/1978, NR-7,
7.4.5, 7.4.5.1 e NR-15, 15.1.4. 

03.06.01.07
Programa de controle médico de saúde ocupacional - 
PCMSO

- Vigência 20 ✔ CLT, Título II, Capítulo V; Portaria MT nº 3.214/1978, NR-7,
7.4.5 e 7.4.5.1 

03.06.01.08 Programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA - Vigência 20 ✔

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
vigência 20 b; CLT, Título II, Capítulo V, art. 160; Portaria MT
nº 3.214/1978, NR-9, 9.3.8.1 e 9.3.8.2; Portaria SSST nº
25/1994 

03.06.01.09 Relatório de dados informativos de acidentes - Vigência 20 ✔ O documento substituiu o antigo Relatório de Investigação de
Acidente de Trabalho - RAT. 

03.06.01.10
Relatório do programa de controle médico de saúde 
ocupacional - PCMSO

- 1 20 ✔ CLT, Título II, Capítulo V; Portaria MT nº 3.214/1978, NR-7,
7.4.6 

03.06.01.11
Relatório do programa de prevenção de riscos 
ambientais - PPRA

- Vigência 20 ✔
CLT, Título II, Capítulo V; Portaria MT nº 3.214/1978, NR-9,
9.2.1.1. A vigência esgota-se com a realização de um novo
relatório. 

03.06.02 
Realizar 
prevenção de 
acidentes de 
trabalho

03.06.02.01
Planta de ambientes de trabalho e localização de 
extintores

- 3 - ✔

03.06.01 
Realizar 
controle 
ambiental e 
preservação 
da saúde

03 GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

03.06 Realizar 
segurança e 
medicina do 
trabalho

03.05.02 
Elaborar folha 
de pagamento

03.05 Realizar 
pagamento de 
pessoal
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04.01.01 
Realizar 
licitação

04.01.01.01 Expediente de habilitação em licitação - Vigência - ✔

O documento aprovado integra processo de contratação e/ou
aquisição. A vigência esgota-se com a juntada do expediente
aprovado em processo. A documentação não aprovada será
devolvida ou eliminada conforme prazo estabelecido em Edital.
Lei nº 8.666/1993 e Lei Estadual nº 10.520/2002, Art. 4º; Lei nº
6.544/1989 art. 3, § 5º.

04.01.02.01
Ofício solicitando emissão de atestado de capacidade 
técnica

- Vigência - ✔

04.01.02.02 Pedido de inclusão no cadastro de impedimentos -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.01.02.03
Relação de contratos e atos jurídicos análogos e seus 
aditamentos

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º; Instr.
TCESP nº 1/2008, art. 17, V e VIII. 

04.01.02.04
Relação de despesas com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º; Instr.
TCESP nº 1/2008, art. 17, IV.

04.01.02.05 Relação de licitações por modalidade -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º; Instr.
TCESP nº 1/2008, art. 17, IV.

04.01.03.01 Cadastro de registro de preços - Vigência 5 ✔
Lei Federal nº 8.666/1993, art. 15, § 3º, III. As informações
compõem atas de registros de preços nos respectivos
processos de contratações.

04.01.03.02 Processo de registro de preços - 1 5 ✔ Lei Federal nº 8.666/1993, art. 15, § 3º, III; Decreto Federal nº
2.743/1998, art. 3º 

04.01.04.01 Cadastro de fornecedores e prestadores de serviços - Vigência 5 ✔

04.01.04.02 Cadastro de serviços terceirizados - Vigência 5 ✔

04.01.04.03 Processo de registro cadastral - 1 - ✔ Lei Federal nº 8.666/1993, art. 34. 

04.01.02 
Controlar 
compras, 
serviços e 
obras

04 GESTÃO DE 
BENS MATERIAIS 
E PATRIMONIAIS

04.01.03 
Realizar 
registro de 
preços

04.01.04 
Realizar 
cadastro de 
fornecedores e 
prestadores de 
serviços

04.01 Licitar, 
formalizar e 
administrar 
contratos
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04.01.05.01
Processo de aquisição de bens de informática e 
automação

-
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

Aquisição de licença

Aquisição de modem e serviço de internet móvel

Aquisição de software

Aquisição e manutenção de PABX

Infraestrutura de rede lógica

Instalação de infraestrutura de rede lógica e elétrica

Internet

Manutenção de PABX

04.01.05.02 Processo de aquisição de material de consumo -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.01.05.03 Processo de aquisição de material permanente -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.01.05.04 Processo de aquisição de veículo -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.01.06.01
Ofício solicitando autorização para execução de 
serviços de telecomunicações

- 1 - ✔

04.01.06.02 Processo de contratação de obra pública -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔

Código Penal arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º. Considera-se obra toda
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação,
realizada por execução direta ou indireta.

04.01.06.03  Processo de contratação de palestrante -
Até 

aprovação 
das contas

11 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.01.06 
Contratar e 
acompanhar 
execução de 
serviços e 
obras

04.01.05 
Realizar 
aquisição de 
bens materiais 
e patrimoniais

04 GESTÃO DE 
BENS MATERIAIS 
E PATRIMONIAIS

04.01 Licitar, 
formalizar e 
administrar 
contratos
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04.01.06.04 Processo de contratação de serviços -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

Alimentação

Aluguel de vagas em garagem

Ambulância

Bombeiro civil

Central eletrônica de atendimento a usuários

Clipping  eletrônico

Condomínio de imóveis

Controle de pragas

Copeiragem

Eletricista

Estagiário
Fornecimento de identificação funcional e 
personalização
Hidráulica

Hospedagem

Impressão e reprografia

Limpeza e conservação predial

Locação de imóveis

Locação de veículo com e sem condutor

Mailing  eletrônico

Malote

Manutenção de ar condicionado

Manutenção de elevadores

Manutenção e conservação de plantas e jardins

Manutenção e higienização de bebedouros

Manutenção preventiva e corretiva do Data Center

Mecânica 

Perícia genética

Pintura de edifício

Portaria, controle e fiscalização

Postagem

Seguro de vida e acidentes pessoais

Suporte técnico em tecnologia da informação

Técnico profissional com notória especialização

Técnico profissional do setor artístico

Técnico profissional intérprete de LIBRAS

Técnico profissional tradutor

Telefonia móvel, pessoal e internet

Telefonista

Transportes

Vigilância eletrônica

Vigilância patrimonial

04 GESTÃO DE 
BENS MATERIAIS 
E PATRIMONIAIS

04.01 Licitar, 
formalizar e 
administrar 
contratos

04.01.06 
Contratar e 
acompanhar 
execução de 
serviços e 
obras

94



Defensoria Pública-Geral

Comissão Central de Gestão de Documentos

UNIDADE 
PRODUTORA

UNIDADE DE 
ARQUIVO

ELIMINAÇÃO PERMANENTE

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO OBSERVAÇÃO
DESTINAÇÃO

PRAZO DE GUARDA     
(EM ANOS)DOCUMENTO ACESSOATIVIDADE

04.01 Licitar, 
formalizar e 
administrar 
contratos

04.01.06 
Contratar e 
acompanhar 
execução de 
serviços e 
obras

04.01.06.05 Processo de sancionatório - Vigência 5 ✔
A vigência esgota-se com decisão final ou concluída as fases
recursais e penalidades previstas. Lei Estadual nº 10.177/1998
e Ato DPG nº 90/2014, Art. 24. 

04.02.01.01 Inventário físico de bens patrimoniais -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º. O
documento registra a memória patrimonial do órgão. 

04.02.01.02 Inventário físico-financeiro de bens patrimoniais -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.02.01.03 Planilha de controle de chapa patrimonial - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a atualização da planilha. 

04.02.02.01 Certificado de garantia - Vigência - ✔ Justifica-se a guarda apenas durante o prazo de validade do
certificado. 

04.02.02.02
Processo de contratação de seguro para bens 
patrimoniais

-
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º

04.02.02.03
Processo de sindicância relativa a defesa de bens 
patrimoniais

- Vigência 5 ✔ A vigência esgota-se com o término da apuração ou com a
prescrição criminal e cível.

04.02.03 Locar 
bens 
patrimoniais

04.02.03.01 Processo de locação de máquinas e equipamentos -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º

04.02.04.01 Comunicado de transferência de bens patrimoniais - 1 5 ✔

04.02.04.02 Processo de alienação de bens patrimoniais -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.02.04.03 Processo de permuta de bens patrimoniais - Vigência 10 ✔

Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 205. A validade
dos atos e negócios jurídicos celebrados antes de 11.1.2003,
data da entrada em vigor do novo Código Civil, obedece ao
disposto no Código Civil de 1916. 

04.02.04.04 Processo de transferência de bens patrimoniais - 1 5 ✔ As informações estão contidas no Inventário físico de bens
patrimoniais. 

04.02.04.05
Termo de responsabilidade pelo uso de bens 
patrimoniais

- Vigência - ✔ A vigência permanece enquanto o bem estiver sob a
responsabilidade da unidade/órgão ou servidor.

04.02.05.01 Ata de inutilização de bens - 1 - ✔ O documento integra o Processo de arrolamento de bens
excedentes, inservíveis ou em desuso. 

04.02.05.02
Processo de arrolamento de bens excedentes, 
inservíveis ou em desuso

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.02.05.03 Recibo de doação de remanescentes de inutilização -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º. 

04.02.05 
Realizar 
arrolamento e 
baixa de bens 
patrimoniais

04.02 Controlar 
bens 
patrimoniais

04.02.01 
Realizar 
cadastro e 
chapeamento 
de bens 
patrimoniais

04.02.02 
Realizar 
defesa de 
bens 
patrimoniais

04.02.04 
Registrar a 
movimentação 
de bens 
patrimoniais

04 GESTÃO DE 
BENS MATERIAIS 
E PATRIMONIAIS
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04.03.01.01 Balancete de material de almoxarifado - 2 - ✔ As informações constam do Balanço de material do
almoxarifado. 

04.03.01.02 Balanço de material de almoxarifado -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.03.01.03 Boletim de saída de material - 1 - ✔ As informações alimentam o SIAFEM/SIAFÍSICO. 

04.03.01.04 Ficha de previsão de consumo de material - 1 - ✔

04.03.01.05 Ficha de requisição de material - 1 - ✔ As informações do documento alimentam o sistema
informatizado de controle de estoque. 

04.03.01.06 Inventário físico de material de almoxarifado -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.03.01.07 Inventário físico-financeiro de material de almoxarifado -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.03.01.08 Lista de material de almoxarifado - Vigência - ✔

04.03.01.09 Nota de fornecimento - 1 - ✔ As informações do documento alimentam o sistema
informatizado de controle de estoque. 

04.03.01.10
Relação de materiais excedentes, inservíveis ou em 
desuso

- 1 - ✔

Trata-se de cópia, pois o documento integra o Processo de
alienação de bens móveis ou o Processo de arrolamento de
materiais excedentes, inservíveis ou em desuso. As
informações constam de sistema informatizado. 

04.03.02.01
Comunicado de irregularidades no fornecimento de 
material

- 1 - ✔ Trata-se de cópia, pois o documento integra o Processo de
aquisição. 

04.03.02.02 Ofício solicitando aquisição de material - 1 - ✔

04.03.03 
Receber e 
conferir 
material

04.03.03.01 Atestado de recebimento de material - 1 - ✔ Trata-se de cópia, pois o documento integra o Processo de
aquisição. 

04.04.01.01 Processo de contratação de seguro para imóveis -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.04.01.02 Processo de restauração de imóvel -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.04.02.01 Relatório de visita em imóvel - 3 -

04.04.02.02 Processo de locação de imóvel -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.04.03 
Elaborar 
projetos de 
edificação

04.04.03.01
Processo de contratação de projeto de Engenharia e 
Arquitetura

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔
Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.
Documento importante para assegurar direitos e preservar a
memória institucional. Projetos de edificação. 

04 GESTÃO DE 
BENS MATERIAIS 
E PATRIMONIAIS

04.04 Controlar 
patrimônio 
imobiliário

04.03.01 
Realizar 
verificação de 
estoque e 
distribuição

04.03.02 
Compor 
estoque ou 
repor material

04.04.01 
Realizar 
defesa de 
bens imóveis

04.04.02 Locar 
imóveis

04.03 Controlar 
almoxarifado
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04.04.04.01 Atestado de realização de serviços - Vigência - ✔ O documento integra o Processo de pagamento de serviços. A
vigência esgota-se com o pagamento do serviço.

04.04.04.02 Cronograma de vistoria - 1 - ✔

04.04.04.03 Expediente de acompanhamento de obra e serviços - Vigência - ✔

A vigência esgota-se com o fim da locação. Considera-se obra
toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
Expediente interno organizado por unidade/órgão.

04.04.04.04
Memorando solicitando serviços de limpeza e 
higienização

- 1 - ✔ Integra processo de contratação de serviços de limpeza.

04.04.04.05
Memorando solicitando serviços de manutenção e 
conserto

- 2 - ✔

04.04.04.06 Ordem de serviço - 2 - ✔ O documento integra o Processo de pagamento de serviços. 

04.04.04.07
Processo de aprovação de arranjo de espaço físico 
(layout )

- Vigência 5 ✔ A vigência esgota-se com a certificação dos serviços.

04.04.04.08 Processo de gerenciamento de crises - Vigência 5 ✔ A vigência esgota-se com o relatório conclusivo de
cumprimento de providências.

04.04.04.09 Projetos de engenharia e arquitetura - Vigência 5 ✔
O projeto integra processo de contratação de obra. Considera-
se obra toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação, realizada por execução direta ou indireta.

04.04.04.10 Relatório técnico de vistoria - Vigência - ✔

A vigência esgota-se com a aprovação do Relatório. Trata-se
de relatórios referentes a engenharia da qualidade, obras e
serviços e manutenção predial. Os dados estão reproduzidos
em Relatório de atividades.

04.05.01 Locar 
veículos

04.05.01.01 Processo de locação de veículo -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔

Lei Federal nº 2.848/1940 (Código Penal), art. 109; Lei Federal
nº 10.028/2000, arts. 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 89 ao 98; Lei Complementar Estadual nº
709/1993, art. 41, § 1º.

04.05.02.01 Cadastro de veículos - Vigência - ✔

04.05.02.02 Quadro demonstrativo da frota - Vigência 5 ✔

04.05.03 
Contratar 
seguro

04.05.03.01 Processo de contratação de seguro para veículo oficial -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 89 ao 98; Lei Complementar Estadual nº
709/1993, art. 41, § 1º.

04.04.04 
Manter e 
conservar 
edifícios, 
instalações e 
equipamentos

04.05.02 
Realizar 
classificação e 
cadastramento 
de veículos

04.04 Controlar 
patrimônio 
imobiliário

04.05 Controlar 
transportes 
internos

04 GESTÃO DE 
BENS MATERIAIS 
E PATRIMONIAIS
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04.05.04.01 Boletim de ocorrência com veículo - Vigência 5 ✔
A vigência esgota-se com a decisão da sindicância. O
documento integra processo de sindicância de acidente com
veículo.

04.05.04.02
Certificado de registro e licenciamento de veículo 
oficial

- Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a emissão de documento atualizado
pelo DETRAN.

04.05.04.03 Ficha de controle de tráfego de veículos - 1 - ✔

04.05.04.04 Normas de serviços de transportes internos - Vigência 2 ✔

04.05.04.05 Notificação de multa de trânsito - 1 - ✔
A vigência esgota-se com a decisão da sindicância. O
documento integra o Processo de sindicância de multa de
trânsito. 

04.05.04.06 Planilha de uso de veículo oficial - 1 - ✔

04.05.04.07
Processo de apuração preliminar de acidente com 
veículo

- Vigência 5 ✔
A vigência esgota-se com o término da apuração ou com a
prescrição criminal ou cível. O ato de decisão integra o
prontuário funcional. 

04.05.04.08 Processo de sindicância de multa de trânsito - Vigência 5 ✔ A vigência esgota-se com a quitação da multa.

04.05.04.09 Registro de ocorrência com veículo oficial - 1 - ✔
A vigência esgota-se com a decisão da sindicância. O
documento integra processo de sindicância de acidente com
veículo.

04.05.05.01 Ficha de agendamento para uso de veículo oficial - 1 - ✔

04.05.05.02 Processo de aquisição de combustível -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

04.05.05.03
Quadro demonstrativo mensal de consumo de 
combustível

- 1 - ✔

04.05.05.04
Registro de quilometragem e de consumo de 
combustível

- 1 - ✔

04.05.06 
Realizar 
manutenção 
de veículos

04.05.06.01
Quadro demonstrativo mensal de quilometragem 
percorrida

- 1 - ✔

04.05.05 
Controlar o 
consumo de 
combustível

04.05 Controlar 
transportes 
internos

04.05.04 
Realizar o 
controle da 
guarda e do 
uso de 
veículos

04 GESTÃO DE 
BENS MATERIAIS 
E PATRIMONIAIS
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05.01.01 
Elaborar 
propostas 
orçamentárias

05.01.01.01 Proposta Orçamentária Setorial - POS - Vigência 5 ✔

A vigência esgota-se com a aprovação do Projeto de lei
orçamentária. O documento é importante para a preservação
da memória institucional. Segue a Lei de Diretrizes
Orçamentária do Estado.

05.01.02 
Realizar 
consolidação e 
formalização 
de projetos de 
lei

05.01.02.01 Plano Plurianual - Vigência 4 ✔ A vigência esgota-se com a aprovação da lei. 

05.02.01 
Elaborar 
alterações 
orçamentárias

05.02.01.01 Processo de alterações orçamentárias -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º; Instr.
TCESP nº 1/2008, arts. 81, 87. 

05.02.02.01 Nota de crédito -
Até 

aprovação 
das contas

5 - -
Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.
Documento produzido em SIAFEM/SIAFÍSICO, conforme
Decreto Estadual 47.586/2003, art. 8º e 9º.

05.02.02.02 Nota de lançamento de quota mensal -
Até 

aprovação 
das contas

5 - -
Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.
Documento produzido em SIAFEM/SIAFÍSICO, conforme
Decreto Estadual 47.586/2003, art. 8º e 9º.

05.02.03.01 Processo de adiantamento -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho,
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Estadual nº 10.320/1968,
arts. 38 ao 45; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, arts.
41 § 1, 42 ao 50; Instr. TCESP nº 1/2008, arts. 75 a 83.

05.02.03.02 Relatório de controle de adiantamentos - 1 - ✔ As informações constam da Relação dos adiantamentos
concedidos, encaminhada ao TCESP.

05.02.03.03 Relação de adiantamentos concedidos -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔
Lei Estadual nº 10.320/68, arts. 38 ao 45; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, arts. 41 § 1, 42 ao 50; Instr. TCESP nº
1/2008, arts. 75 a 83.

05.01 Realizar 
planejamento 
orçamentário

05.02.02 
Distribuir 
recursos 
orçamentários

05.02.03 
Realizar 
adiantamento 
de despesas

05 GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA

05.02 Realizar 
execução 
orçamentária e 
financeira
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05.02.04.01 Expediente de prestação de contas de convênios -

Até a 
aprovação 

das contas do 
último ano de 

Vigência

5 ✔

A vigência esgota-se com a aprovação de contas do último
ano de vigência. Documento composto: relatório de prestação
de contas; Manifestação de avaliação de relatório; Relação de
remessa de documentos. O documento integra processo de
pagamento de convênio.

05.02.04.02
Processo de prestação de contas de adiantamento de 
combustível 

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Estadual nº 10.320/1968,
arts. 38 ao 45; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, arts.
41 § 1º, 42 ao 50; Instr. TCESP nº 1/2008, arts. 75 a 83.

05.02.04.03
Processo de prestação de contas de adiantamento de 
despesas miúdas e de pronto pagamento 

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Estadual nº 10.320/1968,
arts. 38 ao 45; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, arts.
41 § 1, 42 ao 50; Instr. TCESP nº 1/2008, arts. 75 a 83.

05.02.04.04
Processo de prestação de contas de adiantamento de 
transportes 

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Estadual nº 10.320/1968,
arts. 38 ao 45; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, arts.
41 § 1, 42 ao 50; Instr. TCESP nº 1/2008, arts. 75 a 83.

05.02.04.05
Processo de prestação de contas de adiantamento de 
verba de representação 

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Estadual nº 10.320/1968,
arts. 38 ao 45; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, arts.
41 § 1, 42 ao 50; Instr. TCESP nº 1/2008, arts. 75 a 83.

05.02.05.01
Processo de pagamento de bens de informática e de 
automação

-
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Código Penal arts. 109, 359-
A ao 359-H; Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao
98; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.02 Processo de pagamento de contas de utilidade pública -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

Água e esgoto

Energia Elétrica

Gás encanado

Telefonia móvel, pessoal e internet

05.02.05.03 Processo de pagamento de convênio -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05 GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA

05.02.04 
Realizar 
prestação de 
contas

05.02 Realizar 
execução 
orçamentária e 
financeira

05.02.05 
Executar 
pagamento de 
despesas
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05.02.05.04 Processo de pagamento de diárias e ajuda de custo -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.05 Processo de pagamento de estagiários de Direito -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.06 Processo de pagamento de honorários advocatícios -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.07 Processo de pagamento de honorários periciais -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.08
Processo de pagamento de impostos e taxas em geral 
ISS 

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔
Lei Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), arts.
173, 174 e 195; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art.
41, § 1º.

05.02.05.09 Processo de pagamento de passagens aéreas -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.10
Processo de pagamento de pessoal e encargos (folha 
de pagamento)

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.11
Processo de pagamento de reembolso de despesas 
de servidores e membros

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.12 Processo de pagamento de reembolso de transportes -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.13
Processo de pagamento de repasse de encargo Social 
ao PASEP 

-
Até 

aprovação 
das contas

10 ✔ Decreto-Lei Federal nº 2.052/1983, arts. 3º e 10º. Lei
Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.14
Processo de pagamento de seguro dos veículos 
próprios

-
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Lei Complementar Estadual
nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.15
Processo de pagamento de taxa de administração do 
SPPREV

-
Até 

aprovação 
das contas

10 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05.16 Processo de pagamento do reparcelamento de INSS -
Até 

aprovação 
das contas

10 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.05 
Executar 
pagamento de 
despesas

05 GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA

05.02 Realizar 
execução 
orçamentária e 
financeira
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05.02.06.01 Processo de pagamento de serviços contratados -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔

Documento composto: Nota de reserva; Nota de empenho;
Nota de lançamento da liquidação de despesa; Programação
de desembolso; Ordem bancária. Código Penal - arts. 109, 359-
A ao 359-H; Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao
98; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

Aluguel de vagas em garagem

Bombeiro civil

Central eletrônica de atendimento a usuários

Clipping  eletrônico

Condomínio de imóveis

Controle de pragas

Copeiragem

Estagiário

Fornecimento de identificação funcional e 
personalização

Impressão e reprografia

Limpeza e conservação predial

Locação de imóveis

Locação de veículo com e sem condutor

Mailing  eletrônico

Malote

Manutenção de ar condicionado

Manutenção de elevadores

Manutenção e conservação de plantas e jardins

Manutenção e higienização de bebedouros

Manutenção preventiva e corretiva do Data Center

Perícia genética

Portaria, controle e fiscalização

Postagem

Seguro de vida e acidentes pessoais

Suporte técnico em tecnologia da informação

Técnico profissional intérprete de LIBRAS

Telefonia móvel, pessoal e internet

Telefonista

Vigilância eletrônica

Vigilância patrimonial

05.02.06 
Executar 
pagamento de 
serviços 
prestados 

05.02 Realizar 
execução 
orçamentária e 
financeira

05 GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA
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05.02.07.01 Demonstrativo mensal de arrecadação -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.07.02 Processo de aplicação financeira -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ A vigência esgota-se com a regaste da aplicação. Lei
Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.08.01 Extrato bancário -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔
Lei Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), arts.
173, 174 e 195; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art.
41, § 1º.

05.02.08.02 Nota fiscal -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔

Lei Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), arts.
173, 174 e 195; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art.
41, § 1º; Quando integrar processo o documento deverá
obedecer à sua temporalidade e destinação.

05.02.08.03 Relatório de conciliação bancária -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔
Lei Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), arts.
173, 174 e 195; Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art.
41, § 1º.

05.02.08.04 Relatório de ordem cronológica de pagamentos -
Até 

aprovação 
das contas

5 ✔ Instr. TCESP nº 1/2008, arts. 61, II.

05.02.09.01
Expediente de controle e contabilização das 
devoluções de valores da folha de pagamento

- Vigência 5 - - Arquivamento em área produtora.

05.02.09.02 Expediente de controle de receitas diferidas - Vigência 5 - - Arquivamento em área produtora.

05.02.09.03 Expediente de monitoramento de metas do SimPA - Vigência 4 ✔

05.02.09.04
Expediente de registro de cadastro nas Prefeituras 
Municipais

- Vigência 5 - - Arquivamento em área produtora.

05.02.09.05
Expediente de registro do Acordo Base de Parceria 
Institucional 

- Vigência 5 - -
Trata-se do convênio do Banco do Brasil e Governo do Estado
para fins de pagamento de pessoal.

05.02.09.06 Planilha de controle das utilidades públicas - Vigência - - - A vigência esgota-se com a atualização da planilha. 

05.02.09.07 Planilha de controle de convênios - Vigência - - - A vigência esgota-se com a atualização da planilha. 

05.02.09.08 Planilha de controle de pedidos de passagens aéreas - Vigência - - - A vigência esgota-se com a atualização da planilha. 

05.02.09.09
Planilha de pagamento de diárias e ajuda de custo, 
transporte e reembolso de servidores e membros

- Vigência - - - A vigência esgota-se com a atualização da planilha. 

05.02.09.10
Processo de controle de abertura de contas bancárias 
da Instituição

- Vigência 5 - - Arquivamento em área produtora.

05.02.09.11
Processo de controle de cadastro de perfil no sistema 
AASP do Banco do Brasil

- Vigência 5 - - Arquivamento em área produtora.

05.02.09.12
Processo de controle de certificação digital do Órgão e-
CNPJ

- Vigência 5 - - Arquivamento em área produtora.

05.02.09.13 Processo de inscrição em restos a pagar - Vigência 5 - - Arquivamento em área produtora.

05.02.09.14
Processo de movimentação de rendimento das 
Receitas

- Vigência 5 - - Arquivamento em área produtora.

05.02.09.15
Processo de registro de devolução de honorários 
advocatícios e periciais

-
Até a 

aprovação 
das contas

5 ✔ Lei Complementar Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

05.02.08 
Controlar 
contabilidade

05 GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA

05.02.07 
Controlar 
receita

05.02 Realizar 
execução 
orçamentária e 
financeira

05.02.09 
Controlar e 
acompanhar a 
execução 
orçamentária e 
financeira
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06.01.01.01
Expediente de acompanhamento da gestão 
documental das unidades/órgãos

- Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a inatividade de unidade/órgão.
Trata-se de documento técnico de área.

06.01.01.02 Expediente de gestão documental da unidade/órgão - Vigência 4 ✔
A vigência esgota-se com a inatividade de unidade/órgão.
Trata-se de documento técnico de registro das
unidades/órgãos.

06.01.01.03
Processo de atividades da Comissão Central de 
Gestão de Documentos - CCGD

- Vigência 4 ✔
A vigência esgota-se com nova gestão. Documento Composto:
Pauta de reunião, ata de reunião, lista de presença, relatórios
técnicos. 

06.01.01.04
Processo de implementação do programa de gestão 
documental

- Vigência - ✔ A vigência esgota-se a implementação do Programa e início da
manutenção.

06.02.01.01 Manual de produção de atos administrativos - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a atualização do manual. Reservar
para arquivo permanente 2 vias do Manual.

06.02.01.02 Plano de classificação de documentos - Vigência - ✔
A vigência esgota-se com a atualização do plano de
Classificação. Reservar para arquivo permanente 2 vias do
Plano.

06.02.02 
Realizar 
tratamento em 
documento 
sigiloso

06.02.02.01
Termo de 
classificação/desclassificação/reclassificação de sigilo

- Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a desclassificação. As informações
estão reproduzidas em rol de informações sigilosas.

06.02.03.01 Controle de documentos - Vigência 2 ✔ A vigência esgota-se com a atualização do controle.

06.02.03.02 Edital de ciência de eliminação - Vigência - ✔ Integra Processo de atividades da CCGD e uma cópia integra
Expediente de destinação de documentos.

06.02.03.03 Expediente de destinação de documentos - 1 - ✔

Documento composto: cópia do Edital de Ciência de
Eliminação e Termos de destinação de documentos à
eliminação. O expediente deverá ser autuado por ano de
exercício.

06.02.03.04 Instrução normativa de eliminação de documentos - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a atualização.

06.02.03.05 Instrução normativa de transferência de documentos - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a atualização.

06.02.03.06 Manual de procedimentos de protocolo e arquivo - Vigência - ✔
A vigência esgota-se com a atualização do plano de
Classificação. Reservar para arquivo permanente 2 vias do
Manual.

06.02.03.07 Relação de remessa de documentos - 1 - ✔ Trata-se das relações SGPDOC ou comprovantes de remessa
referentes à carga e devolução de autos.

06.02.03.08 Relação de transferência de documentos ao arquivo - Vigência - ✔

06.02.03.09 Tabela de temporalidade e acesso aos documentos - Vigência - ✔
A vigência esgota-se com a atualização da tabela de
temporalidade de documentos. Reservar para arquivo
permanente 2 vias  da tabela.

06.02.03.10 Termo de destinação de documentos à eliminação - Vigência - ✔ O documento integra Expediente de destinação de
documentos

06.01.01 Fixar 
diretrizes da 
política de 
gestão 
documental e 
acesso

06 GESTÃO DE 
DOCUMENTOS, 
INFORMAÇÕES E 
ACESSO

06.01 Planejar e 
formular 
políticas de 
gestão 
documental e 
acesso à 
informação

06.02.03 
Executar 
serviços de 
protocolo e 
arquivo

06.02 Executar 
procedimentos 
e operações 
técnicas de 
gestão de 
documentos

06.02.01 
Padronizar a 
produção 
documental
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06.03.01.01 Cadastro de usuários - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a elaboração de instrumentos
técnicos de busca e acesso. 

06.03.01.02 Catálogo, índice, guia, inventário - Vigência - ✔ Trata-se de instrumentos de pesquisa de Acervo arquivístico,
bibliográfico, museológico ou artístico.

06.03.01.03 Ficha de consulta - Vigência - ✔

06.03.01.04 Mapa topográfico do arquivo - Vigência 2 ✔ A vigência esgota-se com a atualização.

06.03.01.05 Planilha de controle de empréstimo de livro - Vigência - ✔

06.03.02.01 Processo de aquisição de acervos - 1 - ✔
Trata-se de cópia pois o documento original integra o Processo
de aquisição de acervo arquivístico, bibliográfico, museológico
ou artístico.

06.03.02.02 Processo de empréstimo de acervos -
Até 

aprovação 
das contas

12 ✔
Código Penal - arts. 109, 359-A ao 359-H; Lei Federal nº
8.666/1993, arts. 14 ao 16 e 89 ao 98; Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, art. 41, § 1º.

06.03.02.03 Termo de doação - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a entrega do acervo.

06.04.01.01 Cadastro de certidões expedidas - 1 - ✔

06.04.01.02 Certidão - 1 - ✔ Trata-se de cópia, pois o documento foi encaminhado ao
interessado. 

06.04.01.03 Cópia certificada - 1 - ✔ Trata-se de cópia, pois o documento foi encaminhado ao
interessado. 

06.04.01.04 Expediente de atendimento a pedido de informação - 3 3 ✔ Documento composto: ficha de pedido ou Ofício solicitando
informações e Ofício de resposta de pedido de informação. 

06.04.01.05 Processo de análise de recurso - Vigência - ✔ Os dados estão reproduzidos em relatório de atividades.

06.04.01.06 Termo de consulta - 5 - ✔ Os dados compõem o relatório de usuários do Acervo.

06.04.02.01 Cadastro do cidadão - Vigência - ✔ O documento é produzido em Sistema Eletrônico de
Informação ao Cidadão e-SIC.

06.04.02.02 Manual de procedimentos do SIC - Vigência - ✔
A vigência esgota-se com a atualização do plano de
Classificação. Reservar para arquivo permanente 2 vias do
Manual.

06.04.02.03 Relatório de atividades do SIC - 5 5 ✔

06.05.01.01
Proposta de aperfeiçoamento de emissão de relatórios 
gerenciais e extração de dados

- 5 - ✔

06.05.01.02 Relatório analítico de informações e dados gerenciais - 5 - ✔

06.03.02 
Ampliar e 
divulgar 
Acervos

06 GESTÃO DE 
DOCUMENTOS, 
INFORMAÇÕES E 
ACESSO

06.04 Fornecer 
acesso às 
informações 

06.03.01 
Elaborar 
instrumentos 
de pesquisa e 
controle de 
Acervo

06.04.02 
Monitorar 
sistema de 
informação ao 
cidadão

06.05.01 Criar 
e ampliar 
sistemas de 
informações 
gerenciais

06.05 Realizar 
tratamento em 
sistemas de 
informações

06.04.01 
Atender aos 
pedidos de 
acesso à 
informação

06.03 Realizar 
controle de 
Acervo
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07.01.01.01 Banco de dados de código de versões - Vigência - - -
A vigência esgota-se com a inatividade do sistema. No
contrato, havendo cláusula de direito de propriedade
intelectual, deverá ser respeitada a classificação de sigilo.

07.01.01.02
Expediente de desenvolvimento e operação de 
sistema de informação

- Vigência 10 - -

Documentos composto: memorial descritivo de funcionalidade;
fluxograma de processo; modelagem de dados; protótipos de
tela; relatório de descrição técnica de codificação; relatório de
especificação de casos de teste; relatório de scripts
executados no banco de dados; lista de perfis de acesso ao
sistema; planilha de log de erros; planilha de teste. A vigência
esgota-se com a inatividade do sistema. No contrato, havendo
cláusula de direito de propriedade intelectual, deverá ser
respeitada a classificação de sigilo.

07.01.01.03 Expediente de estudo de sistema de informação - Vigência 10 - -

Documentos composto: Relatório de análise de riscos;
Macrovisão de Sistema; Projeto. A vigência esgota-se com o
deferimento ou indeferimento. A vigência esgota-se com a
inatividade do sistema. No contrato, havendo cláusula de
direito de propriedade intelectual, deverá ser respeitada a
classificação de sigilo.

07.01.01.04 Processo de implantação de sistema de informação - Vigência 5 - -
A vigência esgota-se com a inatividade do sistema. No
contrato, havendo cláusula de direito de propriedade
intelectual, deverá ser respeitada a classificação de sigilo.

07.01.01.05 Relatório de rotinas de Deploy - Vigência - - - A vigência esgota-se com a inatividade do sistema.

07 GESTÃO DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO

07.01 Analisar e 
desenvolver 
sistemas

07.01.01 
Planejar e criar 
sistemas
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07.02.01.01 Plantas da estrutura física e lógica - Vigência - - -

07.02.01.02
Processo de controle de novas linhas de telefone, 
transferências de desligamentos

- Vigência 5 - -

07.02.01.03 Relatório de gestão dos ativos de rede - Vigência 5 - -

07.02.01.04 Relatório de log  de acesso à Internet - Vigência 5 - -

07.02.01.05
Relatório de log  de acesso as estações de trabalho 
(Logon )

- Vigência 5 - -

07.02.01.06 Requisição de mudança de rede lógica - RDM - Vigência 5 - -

07.02.01.07 Termo de entrega de leitora para Certificado Digital - Vigência 5 - -

07.02.01.08 Topologia de rede e sistemas - Vigência 5 - -

07.03.01.01 Catálogo de serviços - Vigência 8 ✔ A vigência esgota-se com a atualização do catálogo.

07.03.01.02 Expediente de serviços prestados para faturamento - Vigência 5 ✔
Relatório de Visita Técnica; Relatório de Faturamento - Help 

Desk . Os dados estão reproduzidos no termo de Aceite de
Serviços.

07.03.01.03 Relatório de vistoria e suporte - Vigência 8 - -

07.03.02 
Controlar a 
distribuição de 
certificado 
digitais

07.03.02.01
Termo de responsabilidade de recebimento de cartão 
de Certificado Digital

- Vigência 5 - -

07.04.01.01 Backup de dados e sistemas - Vigência - - - A vigência esgota-se com a inatividade do sistema.

07.04.01.02 Ficha de Backup dos servidores - Vigência - - - A vigência esgota-se com a inatividade do sistema.

07.04.01.03 Relatório de rotinas de Backup  - Vigência - - - A vigência esgota-se com a inatividade do sistema.

07 GESTÃO DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO

07.03.01 
Realizar 
atendimento e 
suporte técnico

07.02 Planejar e 
controlar 
Infraestrutura 
lógica de 
sistemas

07.04.01 
Realizar 
Backups

07.04 Monitorar 
rotinas 
automáticas e 
banco de dados 

07.03 Realizar 
manutenção de 
equipamentos e 
instalações de 
TI

07.02.01 
Produzir e 
operacionalizar 
redes
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11.01.01.01 Abaixo-assinado - Vigência 4 ✔

11.01.01.02 Caderno de proposta - Vigência - ✔ O documento integra Dossiê de Conferência Estadual.

11.01.01.03 Carta-aberta - Vigência 4 ✔

11.01.01.04 Dossiê de Ciclo de Debates - Vigência 4 ✔

11.01.01.05 Dossiê de Conferência Estadual - Vigência 4 ✔ Documento composto: Caderno da proposta; Programa;
Discurso; Relatório da Conferência Estadual. 

11.01.01.06 Dossiê de Conferência Regional - Vigência 4 ✔
Documento composto: programação; convite; lista de
presença; ficha de registro de dados dos participantes; lista de
delegados; propostas de atuação; relatório da conferência.

11.01.01.07 Ficha de audiência - Vigência 4 ✔

11.01.01.08 Moção - Vigência 4 ✔

11.01.01.09 Processo de audiência e consulta pública - Vigência 4 ✔

11.01.02.01
Expediente de acompanhamento de atividades em 
Conselho Municipal/Estadual/Nacional

- Vigência 4 ✔

11.01.02.02 Processo de criação de política institucional - Vigência 4 ✔
Trata-se de criação de políticas institucionais a serem
definidas a partir das temáticas tratadas nas Conferências,
Audiências Públicas e Debates.

11.01.03.01 Expediente de estudo ou pesquisa científica - Vigência 4 ✔

11.01.03.02 Plano de pesquisa - Vigência 4 ✔

11.01.03.03
Processo de estudo de criação de núcleo 
especializado

- Vigência 4 ✔

11.01.01 
Realizar 
audiências 
públicas, 
conferências e 
debates 

11.01.02 
Realizar o 
intercâmbio 
com 
instituições 
públicas e 
privadas e 
atuar em 
conselhos

11.01.03 
Realizar 
pesquisas 
científicas e 
estudos de 
viabilidade de 
criação de 
núcleos 
especializados

11 PROMOÇÃO 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EM 
EDUCAÇÃO DE 
DIREITOS E 
MECANISMO DE 
PARTICIPÇÃO 
SOCIAL

11.01 Atuar na 
educação em 
direitos com a 
Sociedade civil
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12.01.01.01 Agenda de atendimento - 1 1 ✔ Os dados compõem relatório estatístico de atendimento.

12.01.01.02 Cadastro do cidadão - Vigência - ✔

A vigência esgota-se com a atualização do cadastro. O
documento registra o desenvolvimento da política da
instituição. As informações são produzidas em sistema
informatizado. O documento produzido anteriormente a
implantação de sistemas informatizados (DOL/SIA) deverá ser
reservado e destinado à guarda permanente no Arquivo
Central.

12.01.01.03 Ficha de atendimento de usuário - Vigência 5 ✔

A vigência esgota-se com a atualização do cadastro. O
documento registra o desenvolvimento da política da
instituição. As informações são produzidas em sistema
informatizado. O documento produzido anteriormente a
implantação de sistemas informatizados (DOL/SIA) deverá ser
reservado e destinado à guarda permanente no Arquivo
Central.

12.01.01.04 Ficha de avaliação da situação socioeconômica - Vigência 6 ✔

A vigência esgota-se com o fim do atendimento. O documento
registra o desenvolvimento da política da instituição. As
informações são produzidas em sistema informatizado. O
documento produzido anteriormente a implantação de
sistemas informatizados (DOL/SIA) deverá ser reservado e
destinado à guarda permanente no Arquivo Central.

12.01.01.05 Guia de encaminhamento - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com o encaminhamento.

12.01.01.06 Planilha de controle de denegações - Vigência 6 ✔

12.01.01.07
Planilha de controle de encaminhamento de 
atendimento

- Vigência 6 ✔

12.01.01.08 Planilha de controle de mandados - Vigência 6 ✔

12.01.01.09 Relação de usuários a serem atendidos - Vigência - ✔
A vigência esgota-se com a atualização da lista. Os dados de
atendimento realizado deverão estar reproduzidos em relatório
de atividade.

12.01.01.10 Relatório de atendimento - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a aprovação do relatório. 

12.01.01.11 Termo de denegação de atendimento  - Vigência 5 ✔

A vigência esgota-se com o indeferimento e decisão recursal.
Lei Complementar nº 988/2006, art. 184; Parecer ADPG nº
267/2011. Documento composto: ficha de avaliação da
situação socioeconômica; termo de denegação; recurso se
houver e Aviso de recebimento. Os dados do atendimento
estão reproduzidos em sistema informatizado.

12.01.01 
Realizar 
atendimento 
inicial

12 GESTÃO DA 
ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA

12.01 Prestar 
Assistência 
Jurídica 
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12.01.02.01 Certidão de honorários advocatícios - Vigência 5 ✔

O documento é reproduzido em microfichas. A Certidão após a
microfilmagem é eliminada com base na Lei nº 5.433/1968, art.
1º, § 2º. O prazo na Unidade de arquivo iniciará a partir da
ocorrência previstas na Lei nº 8.906/1994 art. 25, I e V.

12.01.02.02
Controle de inserções e alterações de ocorrências em 
sistema

- Vigência - - -

12.01.02.03 Declaração de repasse de valor ao INSS - Vigência 1 ✔ A vigência esgota-se após o recebimento dos documentos
pelo Advogado.

12.01.02.04
Expediente autorizando nomeação extraordinária de 
advogado

- Vigência 5 ✔
A vigência esgota-se com o envio da autorização. O
documento é composto por Ofício solicitando autorização para
a indicação de advogado; Ofício autorizando indicação.

12.01.02.05
Expediente certificando atuação de advogado 
conveniado

- Vigência 1 ✔
Documento composto: Certidão de atuação e cópias de
tabelas do sistema SPA; AR dos Correios. A vigência esgota-
se após o recebimento dos documentos pelo Advogado.

12.01.02.06
Expediente de criação/atualização de código de vara 
em sistema

- Vigência 1 ✔ A vigência esgota-se com a atualização do código em sistema.

12.01.02.07 Expediente de pedido de afastamento do convênio - 1 - ✔

12.01.02.08
Expediente de solicitação de pagamento de honorários 
advocatícios de advogado falecido

- Vigência 20 - - Código Civil art. 22 ss.

12.01.02.09
Expediente de solicitação de pagamento de honorários 
advocatícios de advogado por depósito judicial

- Vigência 20 - - Código Civil art. 22 ss.

12.01.02.10 Manifestação de resposta a recurso - Vigência 1 ✔ O documento integra processo de recurso da OAB. 

12.01.02.11 Ofício de indicação de advogado - Vigência 5 ✔
A vigência esgota-se com a recusa ou enquanto durar a
nomeação do advogado no processo. Parecer ADPG nº
267/2011.

12.01.02.12
Ofício de resposta a esclarecimentos de pagamento 
de honorários advocatícios

- Vigência 1 ✔ A vigência esgota-se com a realização do atendimento.

12.01.02.13 Planilha de indicação de advogado - Vigência - - -

12.01.02.14 Planilha de indicação de perito - Vigência - - -

12.01.02.15 Termo de recusa de atendimento - Vigência 1 ✔

Para o pedido de recusa do atendimento feito antes do
peticionamento da ação judicial a vigência esgota-se com a
decisão de deferimento ou envio de comunicado de
permanência do advogado no atendimento. Parecer ADPG nº
267/2011. Termo de convênio DPE/OAB.

12.01.02.16 Termo de renúncia de atendimento - Vigência 5 ✔

O pedido de renúncia feito durante a realização do
atendimento, ou seja, com a ação judicial em curso, a vigência
esgota-se com o pagamento parcial de honorários
advocatícios. Parecer ADPG nº 267/2011. Termo de convênio
DPE/OAB.

12.01.02 
Realizar 
indicação de 
advogado, 
perito e 
processar 
certidões de 
honorários

12.01 Prestar 
Assistência 
Jurídica 

12 GESTÃO DA 
ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA
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12.01.03.01 Ata de visita a estabelecimento prisional - Vigência - ✔

12.01.03.02 Cadastro de unidades prisionais - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a atualização do cadastro.

12.01.03.03 Carta de usuário - Vigência - - -

Trata-se de documento recebido (pedidos na área criminal),
produzido por pessoa presa e representante de pessoa presa.
A vigência esgota-se com o envio da resposta ou atendimento.
O documento pode integrar processos judiciais e/ou
Expediente de acompanhamento do atendimento e/ou
Expediente de estudo na área de atuação.

12.01.03.04 Cronograma de vistas a presídios - Vigência - ✔

12.01.03.05 Expediente preparatório de revisão criminal - Vigência - -
Trata-se de processos judiciais para análise com vista à
propositura de revisão criminal.

12.01.03.06 Ofício solicitando inclusão de usuário em lista - Vigência 2 ✔ A vigência esgota-se com o atendimento.

12.01.03.07 Planilha de controle de atendimento de usuários - Vigência - ✔ Os dados estão reproduzidos em relatório de atendimento.

12.01.03.08
Planilha de dados populacionais do sistema prisional 
paulista

- Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a atualização da planilha. Deverá
ser gerado um arquivo em formato PDF ao final de cada mês. 

12.01.03.09 Portaria de inspeção em estabelecimentos prisionais - Vigência 6 ✔ A vigência esgota-se com a realização da inspeção e produção
de relatório.

12.01.03.10 Relatório de Inspeção em estabelecimento prisional - Vigência - ✔

12.01.03.11 Tabela de controle das cartas - Vigência - ✔ A vigência esgota-se com a atualização da tabela.

12.01.04.01
Manifestações técnicas de intervenção de serviço 
social

- Vigência 6 ✔ O documento integra sistema informatizado SISCAM e
expediente de acompanhamento do atendimento.

12.01.04.02 Planilha de controle de testes psicológicos - Vigência 6 ✔ O documento integra sistema informatizado SISCAM e
expediente de acompanhamento do atendimento.

12.01.04.03
Relatórios técnicos de intervenção de serviço social/ 
psicologia

- Vigência 6 ✔ O documento integra sistema informatizado SISCAM e
expediente de acompanhamento do atendimento.
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12.01.05.01 Expediente de acompanhamento de atendimento - Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com os termos referidos
nos documentos de códigos 12.01.05.09, 12.01.05.10,
12.01.05.11 e 12.01.05.12, realizado a juntada de termo de
encerramento, para transferência ao arquivo da Unidade.
Trata-se de atendimento jurídico individual. O expediente
equivale ao procedimento administrativo em nome da parte
assistida do atendimento jurídico transferido a Defensoria
conforme Lei Complementar nº 988/2006 art. 3º, § 2º das
disposições transitórias. As Informações do expediente de
acompanhamento de atendimento (digital) estão reproduzidas
em Ficha do histórico de atendimento. As fichas de avaliação
da situação socioeconômica e o cadastro do cidadão
produzidos anterior a implementação dos sistemas
informatizados e juntados em expedientes deverão ser
reservados para guarda permanente no Arquivo Central.

12.01.05.02
Expediente de acompanhamento de atendimento 
coletivo

- Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com a satisfação da
obrigação forçada ou voluntária ou decorrido o prazo de seis
anos após o trânsito em julgado, se não houver provocação
formal pela parte. Deliberação CSDP nº 139 de 6 de novembro
de 2009.

Cidadania, Direitos Humanos e Direitos Sociais

Combate à Discriminação

Consumidor

Defesa da Mulher

Direitos do Idoso e das Pessoas com Deficiência

Infância e Juventude

Questões agrárias, habitação e urbanismo

Questões penais e penitenciárias

12.01.05.03
Expediente de estudo da situação familiar e avaliação 
da situação de risco do vínculo familiar

- Vigência 6 ✔
A vigência esgota-se com o fim da necessidade do
acompanhamento. Lei Complementar nº 988/2006 art. 184,
item I, II e III.

12.01.05.04 Ficha do histórico de atendimento - Vigência 1 ✔

A vigência esgota-se com o encerramento do expediente de
acompanhamento de atendimento individual/coletivo. O
documento registra o desenvolvimento da política da
instituição. As informações são produzidas em sistema
informatizado de atividade-fim. O documento produzido
anteriormente a implantação de sistemas informatizados de
atividade-fim deverá ser reservado e destinado à guarda
permanente no Arquivo Central. A ficha equivale a Declaração
inicial de situação econômica e financeira.

12 GESTÃO DA 
ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA

12.01 Prestar 
Assistência 
Jurídica 

12.01.05 
Realizar 
atendimento 
jurídico

112



Defensoria Pública-Geral

Comissão Central de Gestão de Documentos

UNIDADE 
PRODUTORA

UNIDADE DE 
ARQUIVO

ELIMINAÇÃO PERMANENTE

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO OBSERVAÇÃO
DESTINAÇÃO

PRAZO DE GUARDA     
(EM ANOS)DOCUMENTO ACESSOATIVIDADE

12.01.05.05 Notificação extrajudicial - Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com o trânsito em julgado.
O documento ao compor o expediente de acompanhamento do
atendimento deverá ser juntado o termo de encerramento, para 
transferência ao arquivo da Unidade. Lei Complementar nº
988/2006 art. 184, item I, II e III.

12.01.05.06 Ofício solicitando informações e documentos - Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com o trânsito em julgado.
O documento ao compor o expediente de acompanhamento do
atendimento deverá ser juntado o termo de encerramento, para 
transferência ao arquivo da Unidade. Lei Complementar nº
988/2006 art. 184, item I, II e III.

12.01.05.07 Ofício solicitando providências em serviços - Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com o trânsito em julgado.
O documento ao compor o expediente de acompanhamento do
atendimento deverá ser juntado o termo de encerramento, para 
transferência ao arquivo da Unidade. Lei Complementar nº
988/2006 art. 184, item I, II e III.

12.01.05.08 Parecer - Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com o trânsito em julgado.
O documento ao compor o expediente de acompanhamento do
atendimento deverá ser juntado o termo de encerramento, para 
transferência ao arquivo da Unidade. Lei Complementar nº
988/2006 art. 184, item I, II e III.

12.01.05.09 Petição cível - Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com a satisfação da
obrigação forçada ou voluntária ou decorrido o prazo de seis
anos após o trânsito em julgado, se não houver provocação
formal pela parte. O documento ao compor o expediente de
acompanhamento do atendimento deverá ser juntado o termo
de encerramento, para transferência ao arquivo da Unidade.
Lei Complementar nº 988/2006 art. 184, item I, II e III.
Enquadram-se neste item as peças processuais.

12.01.05.10 Petição criminal - Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com o trânsito em julgado.
O documento ao compor o expediente de acompanhamento do
atendimento deverá ser juntado o termo de encerramento, para 
transferência ao arquivo da Unidade. Lei Complementar nº
988/2006 art. 184, item I, II e III. Enquadram-se neste item as
peças processuais.

12.01.05.11 Petição criminal de execução - Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com a extinção da
punibilidade. O documento ao compor o expediente de
acompanhamento do atendimento deverá ser juntado o termo
de encerramento, para transferência ao arquivo da Unidade.
Lei Complementar nº 988/2006 art. 184, item I, II e III.
Enquadram-se neste item as peças processuais.
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12.01.05.12 Petição família - Vigência 6 ✔

A vigência do documento esgota-se com o trânsito em julgado,
salvo se o objeto da ação envolver alimentos, caso em que a
vigência do documento esgotar-se-á com a satsifação da
obrigação forçada ou voluntária. O documento ao compor o
expediente de acompanhamento do atendimento deverá ser
juntado o termo de encerramento, para transferência ao
arquivo da Unidade. Lei Complementar nº 988/2006 art. 184,
item I, II e III. Enquadram-se neste item as peças processuais.

12.01.05.13 Planilha de controle de carta precatória - Vigência 6 ✔ A vigência esgota-se com a atualização da planilha.

12.01.05.14 Portaria de instauração de expediente - Vigência 6 ✔ A vigência esgota-se com a realização da inspeção e produção
de relatório.

12.01.05.15 Processo de acordo extrajudicial cível/família - Vigência 10 ✔
A vigência esgota-se com o cumprimento do acordo ou
judicialização da demanda. Lei nº 10.406/2002 (Código civil)
art. 205. Lei Complementar nº 988/2006 art. 184, item I, II e III.

12.01.05.16 Termo de acordo extrajudicial cível/família - Vigência 10 ✔
A vigência esgota-se com o cumprimento do acordo ou
judicialização da demanda. Lei nº 10.406/2002 (Código civil)
art. 205. Lei Complementar nº 988/2006 art. 184, item I, II e III.

12.01.05.17 Termo de ajustamento de conduta - Vigência 6 ✔
A vigência do documento esgota-se cumpridas as disposições
do compromisso celebrado no termo de ajustamento de
conduta.

12.01.05.18 Boletim de ocorrência policial * -
Até o 

atendimento 
ou consulta

- - -

* Trata-se de documento recebido, cujo código de classificação
tem a única finalidade de rastreabilidade (localização) do
documento enquanto permanecer em trânsito nas
unidades/órgãos da Defensoria Pública do Estado. A vigência
esgota-se com o trânsito em julgado, o documento pode ou
não compor Expediente de acompanhamento do atendimento.
O documento receberá o mesmo tratamento de sigilo e/ou
restrição de acesso indicado pelo órgão de origem.

12.01.05.19 Processo judicial * -
Até o 

atendimento 
ou consulta

- - -

* Trata-se de documento recebido, cujo código de classificação
tem a única finalidade de rastreabilidade (localização) do
documento enquanto permanecer em trânsito nas
unidades/órgãos da Defensoria Pública do Estado. O
documento receberá o mesmo tratamento de sigilo e/ou
restrição de acesso indicado pelo órgão de origem.
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INTRODUÇÃO 

 

O Manual é constituído de procedimentos que orientam as unidades e demais 

órgãos da Defensoria Pública do Estado quando da atuação nos protocolos e 

arquivos no que tange aos procedimentos que envolvem gestão dos documentos. 

Elaborado no âmbito da Comissão Central de Gestão de Documentos 

(CCGD), em atendimento ao Programa de Gestão de Documental da Defensoria 

Pública do Estado, o conteúdo tem suas bases na metodologia arquivística e em 

manuais de referência, aplicado ao contexto da DPESP.  

Este Manual tem por objetivo orientar a rotina dos serviços de protocolo e 

arquivo qualificando o controle, gerência e acesso aos documentos e informações, 

com vista a padronização dos serviços e a lisura nos procedimentos durante todo o 

ciclo de vida dos documentos, além de fornecer especificações técnicas e funcionais 

para orientar o desenvolvimento de sistemas informatizados para a gestão 

arquivística de documentos. 

São vinte e duas Instruções que tratam de diversas rotinas, apresentadas 

com fluxograma do procedimento para facilitar a visualização, contendo, ao final, 

glossário com definições de conceitos e termos técnicos aqui utilizados. 

O manual é especialmente dirigido ao Sistema de Arquivos e Protocolos, que 

abrange:  

• Protocolo Central e Arquivo Central; 

• Secretarias em seus protocolos e arquivos setoriais e Comissão Setorial de 

Arquivos lotadas nas unidades e órgãos da Defensoria Pública do Estado, 

para orientar a execução desses serviços a partir de uma abordagem 

arquivística; 

• Usuários que operam o sistema informatizado de processos e documentos; 

• Analistas de sistemas e programadores para orientar o desenvolvimento de 

um sistema informatizado ou para avaliar um já existente, cujo 

negócio/atividade seja a gestão arquivística de documentos; 

• Instituições que queiram utilizar no desenvolvimento de seus Programas de 

Gestão Documental, como recurso de referência. 
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O conteúdo deste documento é de domínio público, não havendo restrições à 

sua reprodução nem à utilização das informações nele contidas. A reprodução pode 

ser feita em qualquer suporte, sem necessidade de autorização específica, desde 

que sejam mencionados os créditos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

em seu Programa de Gestão Documental. O uso do material, no todo ou em parte, 

com fins depreciativos será objeto de tratamento jurídico por parte da Comissão 

Central de Gestão de Documentos, vinculada a Defensoria Pública-Geral. É proibida 

a utilização do todo ou de parte do conteúdo deste documento para fins comerciais. 
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1. RECEBIMENTO 

 

É a entrada de documentos na Unidade/Regional/Órgãos da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo (considerado apenas pela terminologia “unidade” 

para aplicação deste Manual) com atribuições de protocolo. 

Os documentos recebidos nas unidades com atribuições de protocolo podem 

ter origem: 

• Interna: quando provenientes da própria Defensoria Pública do Estado. Neste 

caso, o recebimento de documentos poderá ser efetuado pelas unidades com 

atribuições de protocolo ou diretamente pelas unidades de destino, desde que 

essas unidades estejam interligadas por sistema informatizado; 

• Externa: quando provenientes de outros órgãos/entidades da Administração 

Pública, da sociedade civil ou de outros entes provenientes do exterior. Neste 

caso, o recebimento de documentos de procedência externa deverá ser 

efetuado exclusivamente pelas unidades com atribuições de protocolo. 

 

Os documentos de arquivo poderão ser entregues ou enviados das seguintes 

maneiras: 

• Mensageiro: por meio de servidor/funcionário do órgão/entidade externa, por 

servidor da própria Defensoria Pública do Estado, ou ainda, por empresa 

contratada para prestar este serviço; 

• Correio: por meio de encomenda expressa, carta, malote, telegrama etc.; 

• Eletrônico: por meio de e-mail ou fax. 

 

1.1. Rotina de recebimento 

 

1.1.1. Conferir os documentos e as relações de remessa: o servidor da 

unidade com atribuições de protocolo deverá conferir se o documento é 

destinado à unidade ou a algum servidor membro e se contém os dados do 

remetente. 

1.1.1.1. No caso do documento estar acompanhado de relação de 

remessa, deve-se conferir também: 
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a) se há correspondência entre os documentos recebidos e as 

informações contidas em suas respectivas relações de remessa; 

b) se a quantidade de itens indicados na relação de remessa – 

incluindo volumes – está de acordo com os itens recebidos. 

1.1.1.2. Os documentos encaminhados pelas unidades deverão, 

obrigatoriamente, estar acompanhados de relação de remessa com 

numeração sequencial, reiniciada a cada ano. Para os documentos 

provenientes da sociedade civil, de órgãos de outros Poderes, de 

outros entes da Federação ou do exterior, não existe essa 

obrigatoriedade. 

1.1.1.3. A impressão da relação de remessa é facultativa no trâmite 

entre unidades interligadas por sistema informatizado, salvo normativas 

específicas. 

1.1.2. Identificar os documentos: a unidade com atribuições de protocolo 

deverá identificar dentre os documentos recebidos aqueles sem e com 

restrição de acesso. 

1.1.2.1. O serviço de protocolo é para trâmite de documentos oficiais 

da instituição, sendo vedado o encaminhamento de documentos e 

objetos PARTICULARES. Na hipótese de recebimento destes, o 

serviço de protocolo deverá identificá-los e encaminhar para adoção de 

providências. 

1.1.3. Abrir os documentos: com exceção de correspondência particular, de 

documentos oficiais classificados como sigilosos ou pessoais e de 

documentos recebidos via malote que estejam destinados às outras unidades, 

todos os documentos recebidos deverão ser abertos. 

1.1.4. Receber, recusar ou devolver os documentos: 

1.1.4.1. Receber os documentos: quando não houver nenhuma 

irregularidade com as informações dos documentos e de suas 

respectivas relações de remessa. Neste caso, o servidor deverá atestar 

o recebimento pela aposição de relógio datador, carimbo datador, 

anotação à caneta ou registro em sistema. 
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1.1.4.1.1. Em todos os casos, a anotação deverá conter: a 

identificação da unidade recebedora, a data e hora do 

recebimento, o carimbo e assinatura do responsável pelo 

procedimento. 

1.1.4.1.2. O recebimento deverá ser atestado no documento e 

também na relação de remessa ou na guia da Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos - ECT (ou equivalente). No caso de 

recebimento de documentos com indicação de restrição de 

acesso (sigilosos e/ou pessoais) o recebimento deverá ser 

atestado apenas nos seus envelopes. 

1.1.4.1.3. Caberá à unidade recebedora atestar por qualquer 

meio, sempre que solicitado, o recebimento de documentos de 

origem externa para garantir ao interessado a comprovação da 

entrega do documento. 

1.1.4.1.4. Quando houver alguma irregularidade que não 

inviabilize o recebimento, a unidade com atribuições de protocolo 

deverá receber o documento, indicar a irregularidade na relação 

de remessa e no documento por meio do Termo de Indicação de 

Irregularidade (vide modelo ao final desta Instrução) e proceder a 

regularização. Este Termo deverá ser inserido ao final do 

documento, devidamente numerado. 

1.1.4.2. Recusar os documentos: quando o documento não houver 

sido enviado fisicamente, para destinatário desconhecido ou incorreto e 

para Órgão externo. 

1.1.4.3. Devolver os documentos: quando houver alguma 

irregularidade que não seja passível de regularização pela própria 

unidade com atribuições de protocolo, sem efetuar o registro de 

recebimento em sistema. Exemplos: dano físico no documento, 

ausência de identificação do remetente e/ou destinatário, ausência do 

número de processo/expediente etc. 

1.1.4.3.1. A devolução deverá ser sempre justificada e anotada na 

relação de remessa que será devolvida ao 
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interessado/entregador, podendo a unidade com atribuições de 

protocolo guardar uma cópia se considerar necessário. 

1.1.4.3.2. Quando da devolução de documentos, deverão ser 

adotados os seguintes procedimentos: 

a) Balcão da unidade com atribuições de protocolo: devolver o 

documento ao interessado/entregador no ato de seu recebimento; 

b) Correio: devolver o documento por meio da Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos – ECT ou comunicar ao remetente para 

que retire o documento no local em que foi entregue, devendo 

constar a justificativa de abertura do documento, lacrando o 

envelope novamente, conforme norma da ECT. 

1.1.5. Encaminhar os documentos: 

1.1.5.1. Para o registro: quando se tratar de documentos oficiais, 

inclusive os documentos com restrição de acesso. 

1.1.5.2. Para o destinatário: sem serem registrados, quando se tratar 

de panfletos, folders, revistas, livros e jornais, recebidos em 

decorrência do exercício das funções da unidade, que não sejam 

anexos de algum tipo de documento oficial (memorando, ofício etc.). 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

RELAÇÃO DE REMESSA 

Relação de remessa: n°/ano 
Data de emissão: dd/mm/aaaa 
Remetente: nome e cargo ou Unidade ou Órgão da DPESP 
Destinatário: nome e cargo ou Unidade ou Órgão da DPESP 
Endereço do destinatário: 

N° 
ITEM DOCUMENTO 

QUANTIDADE 
(Volumes) 

SITUAÇÃO 
(marque com um X) 

Recebido 
Recebido 

com 
ressalva 

Recusado Devolvido 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
Motivo da ressalva, recusa ou devolução: 

 
 
  

____________________________________________  
                                                              Expedido por: nome, cargo, assinatura e carimbo 

 
 
 

                      ____________________________________________  
                                                               Recebido por: nome, cargo, assinatura e carimbo 

 
 

_________________________  
                                                                                                            Data do Recebimento 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

 
 

 

Nesta data, procedeu-se ao recebimento do documento [indicar a 

sigla/n°/ano do documento], apresentando a(s) seguinte(s) irregularidade(s): 

[indicar a(s) irregularidade(s)]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_________________________  
                                                                                                Local e Data 

 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 1 – Recebimento 
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2. REGISTRO 

 

É a inserção sistemática e padronizada dos dados de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados pela unidade em sistema informatizado, com 

o objetivo de indicar sua existência oficial, controlar o seu trâmite e a sua 

localização, desde a sua produção ou recebimento até a sua destinação final: 

eliminação ou guarda permanente. 

Todos os documentos públicos, independente do suporte e do seu grau de 

sigilo, deverão ser registrados para garantir a eficiência da gestão documental e os 

benefícios dela decorrentes, com exceção daqueles produzidos especificamente 

para integrar documento composto, que já possui registro anterior. 

O registro em sistema deverá ser realizado pela unidade produtora com 

atribuição de registrar documentos na sua esfera de atuação ou, na ausência desta, 

por servidor previamente cadastrado em sistema informatizado. 

 

2.1. Rotina de registro 

 

2.1.1. Pesquisar antecedentes: o servidor deverá realizar pesquisa no 

sistema visando encontrar informações que possam ter conexão com o 

documento. Possíveis informações deverão ser encaminhadas, juntamente 

com o documento, à autoridade competente.  

2.1.2. Atribuir número de protocolo: o servidor deverá atribuir número de 

protocolo para cada documento recebido, registrando-o no próprio 

documento, ou anexando ao documento o comprovante de protocolo emitido.  

2.1.2.1. O número de protocolo deverá ser: 

a) composto pela sigla da unidade, pelo número e pelo ano; 

b) sequencial e reiniciar a cada ano; 

c) exclusivo, não podendo ser atribuído a mais de um documento. 

2.1.2.2. Quando do recebimento de processos e expedientes 

provenientes de outro órgão/entidade, a unidade com atribuições de 

protocolo deverá: 
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a) atribuir número de protocolo próprio e referenciar, no sistema 

informatizado, o número de origem do expediente ou processo 

recebido;  

b) utilizar o número de origem do processo ou expediente 

acrescentando as informações que julgar necessárias para o controle e 

recuperação do documento. 

2.1.2.3. O número de protocolo acompanhará o documento até a sua 

destinação final, independentemente de haver qualquer outro número 

de controle, como por exemplo, número de ofício, número de processo, 

número de memorando etc. 

2.1.2.4. O número de protocolo do documento deverá ser fornecido ao 

interessado sempre que solicitado.  

2.1.3. Cadastrar os documentos: o servidor deverá cadastrar no sistema, os 

seguintes dados do documento: 

2.1.3.1. Número do protocolo: indica a sigla do órgão/entidade, o 

número/ano atribuído ao documento no momento do seu recebimento 

ou o número/ano gerado pelo sistema quando da sua produção; 

2.1.3.2. Número de origem de expedientes e processos: indica o 

número de origem de expedientes ou processos recebidos de 

órgãos/entidades externos. 

2.1.3.3. Documento inicial: indica documento de arquivo que deu 

origem a formação de um documento composto (Processo, Expediente, 

Prontuário e Dossiê). 

Exemplos: 

– Carta: data (dd/mm/aaaa) 

– Requerimento: data (dd/mm/aaaa) 

– Memorando: sigla-número-ano 

– Ofício: sigla-número-ano 

2.1.3.4. Data do documento: indica a data da produção do documento 

e deverá ser expressa no formato dd/mm/aaaa. 
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2.1.3.5. Solicitante: indica a(s) pessoa(s) física ou jurídica, pública ou 

privada, que está(ão) requerendo o documento. O solicitante não é 

necessariamente o interessado. 

2.1.3.6. Interessado: indica a pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada beneficiada ou diretamente ligada à atividade ou demanda 

veiculada no documento. Em algumas situações, interessado e 

solicitante podem ser os mesmos. São informações necessárias à 

identificação do interessado o CPF ou CNPJ se pessoa física ou 

jurídica. 

2.1.3.6.1. Havendo vários interessados, poderá se optar pelo 

cadastramento, em sistema informatizado, de apenas um deles, 

acrescentando-se a expressão “e outros”. 

2.1.3.7. Destinatário: indica a unidade para o qual o documento está 

destinado, sendo facultativa a indicação do servidor. 

2.1.3.8. Classificação: indica o código referencial numérico que 

associa a série documental prevista na tabela de temporalidade e 

acesso aos documentos da Defensoria Pública do Estado. 

2.1.3.8.1. Ao receber documentos sem classificação ou com 

classificação em desconformidade, a unidade com atribuições de 

protocolo deverá devolvê-lo a unidade produtora para reclassificá-

lo corretamente. 

2.1.3.9. Restrição de acesso: indica se é atribuída restrição de acesso 

ao documento, conforme estabelecido em termo específico. 

2.1.3.10. Descrição do assunto: indica as informações necessárias e 

suficientes para descrever o conteúdo específico de cada documento. 

2.1.3.11. Quantidade de volumes: indica a quantidade de volumes de 

um documento. 

2.1.3.12. Suporte: indica o material sobre o qual as informações são 

registradas. Exemplos: papel, fita magnética, disco ótico etc. 

2.1.3.13. Outros itens poderão ser incluídos no registro para atender as 

especificidades de cada unidade. 
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2.1.4. Distribuir os documentos: quando o registro não tiver sido realizado 

pela unidade produtora, a unidade com atribuições de protocolo que o efetuou 

deverá retorná-lo a origem. 

2.1.4.1. Documentos com indicação de urgência e com prazo de 

resposta determinado têm preferência no registro e no 

encaminhamento. 

2.1.4.2. A comprovação da entrega deverá ser atestada, no ato do 

recebimento, por meio de relação de remessa ou por registro em 

sistema informatizado. 
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Fluxo da Instrução 2 – Registro 
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3. ABERTURA DE EXPEDIENTE 
 

Procedimento de abertura de documento que tramitará para informar e/ou 

acolher manifestações, podendo estar ou não acompanhado de outros documentos 

de natureza diversa, reunidos em torno de uma atividade, demanda ou interessado. 

A abertura de expediente poderá ser realizada pela unidade que identificar 

esta necessidade, mediante solicitação de autoridade competente. 

Apenas deverão ser abertos os expedientes previstos no Plano de 

Classificação de Documentos. Na existência de documentos não previstos no 

referido Plano, a unidade produtora deverá comunicar a Comissão Central de 

Gestão de Documentos (CCGD) para adoção de providências. 

O desentranhamento (vide Instrução 9 – Desentranhamento) de documentos 

de um expediente poderá ser executado por qualquer unidade que identificar esta 

necessidade, bem como o apensamento (vide Instrução 10 – Apensamento) e a 

incorporação (vide Instrução 12 – Incorporação) entre expedientes. 

Em todos os casos, deverão ser seguidas as normas estabelecidas nas 

respectivas Instruções deste Manual. 

 

3.1. Rotina de abertura de expediente 

 

3.1.1. Registrar o expediente: o expediente deverá ter as suas principais 

informações cadastradas em sistema informatizado, a fim de permitir a sua 

localização e acesso. Deverão ser cadastradas as seguintes informações do 

expediente (vide Instrução 2 – Registro): 

• número do expediente (sigla /nº/ano); 

• interessado(s); 

• classificação; 

• descrição do assunto; 

• documento inicial; 

• localidade; 

• data; 
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• volume; 

• restrição de acesso: este campo será preenchido após classificação de 

restrição de acesso  de documento em termo específico. 

3.1.2. Emitir folha líder: concluído o registro, deverá ser emitida a Folha líder 

(vide modelo ao final desta Instrução) contendo o registro impresso das 

informações sobre o expediente. 

3.1.3. Ordenar os documentos: os documentos deverão ser reunidos 

sequencialmente em um único conjunto com a capa presa à documentação 

com trilho plástico, colchete ou similar (vide Instrução 1 – Recebimento). 

3.1.4. Numerar os documentos: as folhas do expediente deverão ser 

numeradas em ordem crescente, no canto superior direito, sem rasuras, em 

caneta (azul ou preta) ou carimbo específico, na seguinte sequência: 

• número da folha; 

• número do expediente; 

• rubrica do servidor. 

3.1.4.1. A folha líder será considerada a folha nº 1 e o documento inicial 

a folha nº 2.  
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

FOLHA LÍDER 

 
 

Nº do expediente (sigla/nº/ano): 

Interessado: 

Classificação: 

Descrição do assunto: 

Documento inicial: 

Localidade: 

Data: 

Volume: 

Restrição de acesso: 

 
 
 
 

 
 
 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 3 – Abertura de Expediente 
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4. AUTUAÇÃO DE PROCESSOS 
 

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.  

Os documentos encaminhados para autuação com a recomendação 

“URGENTE”, ou com prazos para atendimento, instrução ou decisão, terão 

tratamento prioritário.  

A autuação de documentos classificados com restrição de acesso, em termo 

específico, deverá ser realizada pela unidade com atribuições de protocolo para o 

recebimento do documento. 

Cada processo formado deverá tratar exclusivamente de um único assunto. 

Caso o processo trate de mais de um assunto ou dependa de mais de um ato 

decisório deverá ser desdobrado em tantos processos quanto necessário.  

Caso haja documento de diversos interessados, de mesma natureza e 

dependentes de conformidade decisória, deverá ser aberto processo para cada 

interessado, que tramitará apensado (vide Instrução 10 – Apensamento) aos demais 

até o ato decisório. Caberá à unidade produtora orientar a sua unidade com 

atribuições de protocolo nos casos em que seja necessária a abertura de processo 

único para diversos interessados.  

Não serão permitidos os seguintes procedimentos: 

• Autuação de documentos destinados, exclusivamente, ao acompanhamento 

de processos, exceto aqueles indicados em Planos de Classificação de 

Documentos, devidamente oficializados;  

• Reautuação de processo (atribuição de novo número de processo ao 

documento), exceto nos casos previstos em legislação específica; 

• Formação de mais de um processo sobre o mesmo assunto e mesmo 

interessado;  
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• Autuação provisória, pois se trata de procedimento definitivo.  

 

No caso de autuação indevida, o processo deverá ser encerrado e 

arquivado mediante justificativa da autoridade competente que solicitou a autuação.  

 

4.1. Rotina de autuação 

 

4.1.1. Elaborar a solicitação de autuação: unidade elabora o Termo de 

Solicitação de Autuação (modelo ao final desta Instrução) e encaminha para a 

unidade com atribuições de protocolo. 

4.1.1.1. São autoridades competentes para solicitar a autuação de 

processo: 

• Defensor Público-Geral; 

• Chefe de Gabinete; 

• Subdefensor Público-Geral; 

• Corregedor-Geral; 

• Ouvidor-Geral; 

• Defensor Público Coordenador; 

• Servidor em nível hierárquico de Diretoria;  

• Outros casos em que houver delegação em norma interna. 

4.1.1.2. Conferir os dados do Termo com o Plano de Classificação 

de Documentos: em caso de irregularidade, a unidade solicitante 

deverá ser notificada para providenciar as devidas correções. 

4.1.2. Conferir os documentos que comporão o processo: na conferência 

deverá ser observado se os documentos são: 

a) Originais, quando produzidos pela própria Defensoria Pública do Estado ou 

recebidos de outros Órgãos externos.  

b) Cópias autenticadas por servidor, com aposição de identificação de que 

estas conferem com o documento original, inclusive para fax, extratos 

bancários e cupons fiscais. 

c) Excepcionalmente, cópias autenticadas em cartório. 
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4.1.2.1. Os documentos resultantes de impressões termográficas 

deverão ser fotocopiados para se constituírem em peças do processo 

em virtude da perda de informação registrada. 

4.1.3. Consultar o sistema e verificar se já existe processo autuado para 

as solicitações de autuação ou abertura com o mesmo tipo de assunto ou 

interessado: caso o processo já exista, pesquisar no sistema a sua 

localização, requisitando-o para a devida juntada e despachos de 

encaminhamento. 

4.1.4. Cadastrar em sistema informatizado: todos os processos e 

documentos deverão ser cadastrados em sistema informatizado, a fim de se 

permitir sua localização e acesso. 

4.1.4.1. São campos de preenchimento obrigatório: 

• número original (número de protocolo); 

• interessado(s); 

• procedência (Unidade responsável); 

• classificação; 

• descrição do assunto; 

• documento inicial (ofício, projeto, relatório etc.); 

• localidade; 

• data; 

• volume;  

• restrição de acesso: este campo será preenchido após 

classificação de restrição de acesso do documento em termo 

específico. 

4.1.5. Emitir folha líder: concluído o registro, deverá ser emitida a folha líder 

contendo o registro impresso das informações sobre o processo. 

4.1.6. Ordenar os documentos: os documentos deverão ser reunidos 

sequencialmente em um único conjunto com a capa presa à documentação. 

4.1.6.1. Os documentos deverão ser organizados seguindo a ordem 

cronológica de sua emissão (os mais antigos serão os primeiros), de 

modo a evidenciar o percurso do trâmite em um único conjunto com 

capa para a documentação.  
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4.1.7. Numerar as folhas: as folhas do expediente deverão ser numeradas 

em ordem crescente, no canto superior direito, sem rasuras, em caneta (azul 

ou preta) ou carimbo específico, na seguinte sequência, conforme figura 

ilustrativa: 

• número da folha; 

• número do expediente; 

• rubrica do servidor/funcionário. 

 

 

 

4.1.7.1. A capa de processo não receberá numeração. A capa deixa de 

ser peça do processo e passa a ser somente sua proteção. 

4.1.7.2. 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. 

4.1.7.3. Quando, durante o procedimento de numeração das folhas, 

ocorrer erro, o servidor deverá inutilizar a numeração anterior apondo-

lhe um “X” e acrescentar ao lado uma nova anotação conforme item 

5.1.7.  

4.1.7.3.1. No caso de correção da numeração, o servidor 

responsável deverá registrar a ação corretiva, apondo-se rubrica 

e datação em espaço visível e imediatamente próximo à 

informação acrescida. 
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4.1.7.4. A numeração não deverá ser corrigida por meio de corretivos 

ou etiquetas adesivas. 

4.1.7.5. Depois de tramitado o processo, a numeração das suas folhas 

não poderá ser alterada. Em caso de irregularidade, esta deverá ser 

indicada por meio de Termo de Indicação de Irregularidade (vide 

Instrução 1 – Recebimento), inserido ao final do processo.  

4.1.8. Colar os documentos: documentos de tamanho reduzido, como, por 

exemplo comprovantes de pagamento, cartões de embarque, fotos etc., 

deverão ter sua margem esquerda ou superior colada em folha de papel A4, 

para permitir a leitura de possíveis informações existentes no seu verso. 

Neste caso, a numeração deverá ser registrada no canto superior direito do 

documento. Utilizar cola neutra. 

4.1.8.1. Os documentos não deverão ser fixados com materiais 

metálicos ou com fitas adesivas. 

4.1.8.2. Deverá ser anotado, na parte inferior da folha de papel, 

qual(ais) documento(s) foi(ram) colado(s), para evitar perda da 

informação, caso o(s) documento(s) seja(m) extraviado(s). 

4.1.9. Inutilizar os espaços em branco: todos os espaços das folhas que 

não contenham informações deverão ser inutilizados pela aposição de um 

traço transversal, exceto os espaços da última folha, onde poderão ser 

registrados os despachos. 

4.1.10. Conferir o registro e a numeração de folhas: antes de encaminhar 

o processo para a unidade de destino, o servidor deverá conferir o registro 

das informações e a numeração de folhas. 

4.1.11. Encaminhar o processo: após a autuação, o processo deverá ser 

encaminhado, fisicamente, para a unidade de destino indicada na solicitação 

de autuação.  
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

FOLHA LÍDER 

 
 

Nº do expediente (sigla/nº/ano): 

Interessado: 

Classificação: 

Descrição do assunto: 

Documento inicial: 

Localidade: 

Data: 

Volume: 

Restrição de acesso: 

 
 
 
 
 

 
 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE AUTUAÇÃO 

 
 

 

Nesta data, solicito à unidade com atribuições de protocolo a autuação do 

processo [indicar a classificação conforme a Tabela de Temporalidade e 

Acesso aos Documentos], de interesse de [indicar o interessado], referente 

a [indicar o assunto] que deverá ser encaminhado a [indicar o destinatário 

após a autuação]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_________________________  
                                                                                                Local e Data 

 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 4 – Autuação de Processos 
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5. ENCERRAMENTO E ABERTURA DE VOLUME 
 

É o procedimento de desdobrar documentos volumosos, em tantos volumes 

quantos necessários, com o objetivo de facilitar o seu manuseio. 

Quando o volume do documento atingir o limite de 200 folhas ou seu 

manuseio estiver comprometido, as unidades deverão providenciar o seu 

encerramento e a abertura de novo volume. 

O encerramento e abertura de novo volume de processo deverá ser 

executado exclusivamente pela unidade com atribuições de protocolo, mediante 

solicitação de autoridade competente. 

Nos demais casos, o encerramento e abertura de novo volume poderá ser 

executado pela unidade que identificar a necessidade de fazê-lo, mediante 

solicitação de autoridade competente. 

Em caso de documento externo que retornará ao seu órgão/entidade, a 

juntada (vide Instrução 8 – Juntada) deverá ser realizada mesmo que supere o limite 

máximo de 200 folhas, não podendo ser aberto novo volume. Quando o documento 

retornar à sua origem, caberá à unidade produtora regularizá-lo. 

Também não poderá ser encerrado e aberto novo volume de documento 

apensado sem que antes seja desapensado do documento principal. 

Se, por qualquer motivo for efetuada a regularização na descrição do 

assunto, ela deverá ser objeto de termo na última folha do último volume, e deverá 

ser feita a alteração de forma idêntica nas capas de todos os volumes.  

 

5.1. Rotina de encerramento e abertura de volume 

 

5.1.1. Conferir a solicitação de encerramento e abertura de novo volume: 

o servidor deverá verificar a existência de solicitação para a realização do 

procedimento. 

5.1.1.1. Para evitar a quebra de páginas de documentos que não 

poderiam ser desmembrados, salvo exceção, o volume poderá conter 

número de folhas menor ou maior próximo do limite estabelecido. 
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5.1.1.2. Para facilidade de manuseio e controle, os processos que 

puderem ter seus assuntos divididos por períodos, deverão, sempre 

que possível, ao invés da abertura de volume, ter a autuação de outro 

processo em continuação ao anterior, identificando-se no assunto, o 

período correspondente (vide Instrução 4 – Autuação de Processos e 

Documentos). 

5.1.2. Formalizar o encerramento do volume: ao final de cada volume 

encerrado deverá ser inserido Termo de Encerramento de Volume (vide 

modelo ao final desta Instrução), devidamente numerado. Após sua inserção 

nenhum despacho poderá ser acrescido e nenhum documento poderá ser 

juntado. 

5.1.3. Emitir nova folha líder: para cada novo volume aberto deverá ser 

preenchida nova folha líder (vide Instruções 3 e 4 – Abertura de Expediente e 

Autuação de Processos e Documentos). A nova folha líder deverá conter 

numeração sequencial à do Termo de Encerramento e os mesmos dados 

cadastrais da folha líder do volume inicial, diferenciando-se apenas pela 

identificação do número de volume a que se refere. 

5.1.4. Formalizar a abertura do novo volume: cada novo volume deverá 

conter Termo de Abertura de Volume (vide modelo ao final desta Instrução), 

inserido após a folha líder, devidamente numerado. 

5.1.4.1. Independentemente do ano em que se proceda à abertura de 

novo volume, a identificação (sigla/nº/ano) do processo/expediente 

permanecerá a mesma.  



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

 

34 
Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

  
(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

 
 
 

Nesta data, procedeu-se ao encerramento do volume n°  .......... do 

documento [indicar a sigla/nº/ano do documento], que se encerra com este 

Termo, numerado sequencialmente como folha n° ............. 

 

 
 
 
 
 
Observação: nenhum despacho poderá ser acrescido e nenhum documento poderá 
ser juntado a este volume. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

 
 
 

Nesta data, procedeu-se a abertura do volume n°  .............  do documento 

[indicar a sigla/nº/ano do documento], que se inicia com a folha Líder, 

numerado sequencialmente como folha n° ............ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 5 – Encerramento e Abertura de Volume 
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6. TRAMITAÇÃO 
 

É a movimentação de documentos na própria unidade ou entre unidades 

distintas, para dar conhecimento, bem como para acolher manifestações, instruções 

e informações necessárias à tomada de decisões. 

As unidades e suas subdivisões por onde circulam os documentos são 

denominados “pontos” ou “locais de tramitação”. 

Na tramitação podem ser movimentados documentos: 

• Documentos simples (ofício, memorando etc.); 

• Documentos compostos (processos, dossiê, expedientes, prontuários). 

 

Não poderão tramitar: 

• Documentos compostos com capa ou folha líder dilacerada, a qual deverá 

ser substituída pela unidade com atribuições de protocolo para posterior 

tramitação; 

• Processos que não estejam com todas as suas folhas devidamente 

numeradas e rubricadas e os espaços em branco inutilizados; 

• Processos e expedientes com mais de 200 folhas por volume, salvo 

exceções (vide Instrução 5 – Encerramento e Abertura de Volume); 

• Documentos compostos sem o devido registro de sua tramitação em 

sistema. 

 

Poderão tramitar, temporariamente, na contracapa de processos, outros 

documentos que não serão anexados aos documentos compostos naquele instante. 

Qualquer documento inserido na contracapa deverá ser juntado ou retirado 

do processo pela unidade que o inseriu, antes de seu encerramento e arquivamento. 

A tramitação de documentos deverá ser realizada com a maior agilidade 

possível e sempre via sistema informatizado. 

A responsabilidade pelo documento tramitado é da unidade que a efetuou 

até seu efetivo recebimento em sistema informatizado pela unidade de destino. 
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Deve-se observar a indicação de urgência, de acordo com a natureza da 

matéria, ou de prazos previstos em legislação específica, para que não haja 

prejuízo. 

 

6.1. Rotina de tramitação na unidade emissora 

 

6.1.1. Conferir o despacho: os documentos só poderão tramitar mediante 

solicitação de autoridade competente, por meio de despacho. 

6.1.1.1. Em todo despacho deverá ser conferido os itens abaixo: 

a) unidade/autoridade de destino; 

b) decisão adotada e/ou providência solicitada; 

c) nome, cargo, carimbo, assinatura e unidade da autoridade que 

realizou o despacho; 

d) data. 

6.1.1.2. O registro do despacho poderá ser realizado na última folha do 

próprio documento ou em Folha para despacho a ser inserida no 

processo ou expediente, devidamente numerada. 

6.1.2. Conferir a numeração de folhas e a inutilização de espaços em 

branco: todas as folhas deverão estar devidamente numeradas, rubricadas e 

com os espaços em branco inutilizados (vide Instrução 4 – Autuação de 

Processos e Documentos), devendo a unidade emissora providenciar as 

adequações, quando necessárias. 

6.1.3. Registrar o encaminhamento: o encaminhamento do documento 

deverá ser registrado em sistema. 

6.1.4. Emitir relação de remessa: poderá ser emitida Relação de Remessa 

(vide Instrução 1 – Recebimento) para acompanhar o encaminhamento de 

documentos. 

6.1.4.1. A impressão da relação de remessa é facultativa no trâmite 

entre unidades interligadas por sistema informatizado. 

6.1.5. Tramitar o documento 

6.1.5.1. Na tramitação entre unidades, situadas no mesmo local, o 

documento poderá tramitar diretamente da unidade emissora para a 
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unidade de destino, sem passar pela unidade com atribuições de 

protocolo. Ex.: Unidade e Regional em mesmo local e entre Divisões do 

mesmo Departamento. 

6.1.5.2. Na tramitação entre unidades descentralizadas, o documento 

deverá ser encaminhado à unidade de destino pela unidade com 

atribuições de protocolo. Ex.: Unidades de uma mesma Regional 

situadas em localidades distintas e entre Departamentos. 

6.1.5.3. Os documentos com restrição de acesso tramitarão em 

envelopes duplos, fechados e lacrados contendo em ambos o nome do 

remetente, destinatário e a identificação Restrição de Acesso.  

 

6.2. Rotina de tramitação na unidade receptora 

 

6.2.1. Conferir o documento e sua respectiva relação de remessa: o 

documento e a relação de remessa deverão ser conferidos (vide Instrução 1 – 

Recebimento). 

6.2.1.1. Documentos com indício de adulteração deverão ser 

encaminhados à autoridade competente da unidade produtora do 

documento ou da unidade com atribuições de protocolo, por meio de 

despacho, expondo as circunstâncias verificadas e acionando a Divisão 

de Gestão Documental do Departamento de Logística. 

6.2.1.1.1. Caberá à autoridade competente promover, quando 

necessário, apuração preliminar, de natureza investigativa, 

quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou 

definida a sua autoria, para averiguar se houve o ato lesivo contra 

o patrimônio público, de acordo com os procedimentos previstos 

na legislação vigente.  

6.2.2. Atestar o recebimento do documento: o recebimento deverá ser 

atestado na relação de remessa, na guia da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT (ou equivalente) e/ou por registro em sistema informatizado 

no ato da entrega. 
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Fluxo da Instrução 6 – Tramitação na unidade emissora 
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7. EXPEDIÇÃO 
 

É o conjunto de rotinas que deverá ser observado para garantir o controle de 

saída dos documentos da unidade para outras localidades. 

 

7.1. Rotina de expedição 

 

7.1.1. Conferir o remetente e o destinatário: a unidade com atribuições de 

protocolo, ao receber documentos para expedição, deverá verificar se o 

envelope possui indicação do remetente, do destinatário e se está com o 

endereçamento completo, devendo devolvê-lo à unidade emissora para 

adequações, caso necessário (vide Instrução 1 – Recebimento). 

7.1.2. Conferir o registro do documento: a unidade emissora deverá 

verificar se o documento a ser expedido está devidamente registrado no 

sistema, caso não possua registro deverá ser recusado (vide Instrução 1 – 

Recebimento). 

7.1.3. Providenciar cópia do documento: a unidade produtora poderá, por 

precaução, providenciar cópia do documento original (ofício, parecer etc.) 

antes de expedi-lo, com o objetivo de recuperar informações e/ou de 

comprovar as atividades executadas, caso necessário. 

7.1.3.1. Não deverão ser realizadas cópias de processos e expedientes 

que retornarão à unidade produtora após tramitação por outras 

unidades para acolher manifestações e/ou providências. 

7.1.4. Emitir relação de remessa: a unidade emissora poderá emitir Relação 

de remessa (vide Instrução 1 – Recebimento) para acompanhar o documento 

que será expedido. 

7.1.5. Acondicionar o documento: o documento poderá ser acondicionado 

em envelope para protegê-lo durante a tramitação. 

7.1.5.1. Os documentos com restrição de acesso deverão ser 

acondicionados em envelopes duplos, fechados e lacrados contendo 

em ambos o nome do remetente, destinatário e a identificação 

Restrição de Acesso. 
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7.1.5.2. Para os casos de postagem, qual seja a remessa de um 

documento via serviço de correios, o documento deverá ser 

acondicionado apenas em envelope externo, devidamente identificado. 

Para esse caso, a tramitação deve indicar seu envio para instituição 

externa, sendo desnecessária a emissão da relação de remessa. 

7.1.5.3. O envelope externo deverá indicar: 

• O remetente no lado que possui a aba de fechamento do 

envelope, mencionando nome, cargo ou função, unidade, órgão, 

endereço completo, CEP, cidade e UF; 

• O destinatário no outro lado do envelope, mencionando nome, 

cargo ou função, unidade, órgão, endereço completo, CEP, cidade 

e UF. 

 

 

 

 

7.1.6. Expedir o documento: a expedição do documento deverá ser 

realizada pela unidade com atribuições de protocolo. 

7.1.6.1. O documento poderá ser expedido diretamente à unidade de 

destino, sem utilização de intermediários, desde que as unidades 

emissoras e de destino estejam interligadas por meio de sistema 

informatizado. 
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7.1.6.2. Os documentos também poderão ser expedidos por 

mensageiro ou correio: 

• Mensageiro: os documentos serão entregues por servidor da 

unidade ou por empresa contratada para prestar este serviço; 

• Correio: os documentos serão enviados por meio dos serviços 

prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 

(Sedex®, carta, malote, telegrama, encomenda etc.) ou 

equivalente. 

7.1.6.3. Os processos de Revisão Criminal não podem ser expedidos 

pelas formas citadas no item 7.1.6.2, devendo, para tanto, ser 

remetidos conforme orientações específicas da Assessoria Criminal e 

Infracional e do Departamento de Logística. 

7.1.7. Devolver a relação de remessa: a relação de remessa assinada pela 

unidade de destino deverá ser devolvida para a unidade emissora. 



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

 

44 
Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

Fluxo da Instrução 7 – Expedição 
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8. JUNTADA 
 

É o procedimento de inserção de documento avulso em documento 

composto que dele fará parte integrante. 

Documentos produzidos para serem juntados a documento composto que 

esteja em sua posse não deverão receber número de protocolo (vide Instrução 2 – 

Registro). Caso o documento tenha sido protocolado, a unidade deverá realizar o 

procedimento de incorporação (vide Instrução 12 – Incorporação).  

A juntada não é um procedimento exclusivo da unidade com atribuições de 

protocolo. Os documentos deverão ser inseridos pelas próprias unidades que 

estiverem de posse do documento, sempre que a informação neles contida seja 

fundamental para o encaminhamento de ações ou para a tomada de decisões 

necessárias à resolução da demanda. 

O documento composto deverá estar ativo. Documentos compostos 

encerrados não poderão receber a juntada de novos documentos. Havendo esta 

necessidade, o documento composto deverá ser reativado (vide Instrução 19 – 

Reativação). 

Cabe à chefia da unidade envolvida a responsabilidade de exercer o controle 

sobre o procedimento de juntada de documentos. 

 

8.1. Rotina de juntada 

 

8.1.1. Conferir a numeração das folhas: antes de inserir os documentos, o 

servidor deverá conferir a numeração das folhas do documento composto. 

8.1.1.1. Quando for constatada irregularidade na numeração cometida 

pela última unidade de posse do documento composto, este deverá ser 

devolvido para a regularização. 

8.1.1.1.1. O documento deverá ser encaminhado à unidade com 

atribuições de protocolo para que seja elaborado e inserido Termo 

de Indicação de Irregularidade (vide modelo na Instrução 1 – 

Recebimento). 
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8.1.2. Inserir os documentos: os documentos deverão ser inseridos após a 

última folha do documento composto obedecendo à ordem cronológica de sua 

apresentação. 

8.1.2.1. Documentos de tamanho reduzido deverão ser juntados 

conforme as orientações da Instrução 4 – Autuação de Processos e 

Documentos. 

8.1.2.2. A juntada de documentos com restrição de acesso deverá ser 

formalizada por meio de Termo para Juntada de Documentos com 

Restrição de Acesso (modelo ao final desta Instrução), que precederá 

os documentos juntados. 

8.1.3. Numerar as folhas: a numeração das folhas juntadas será realizada na 

unidade que as inserir e seguirá a ordem sequencial da última folha do 

documento. 

8.1.3.1. Cada folha juntada deverá ser certificada manualmente com a 

rubrica do servidor responsável pela realização da juntada, utilizando 

modelo padrão para numeração disposto na Instrução 4 – Autuação de 

Processos e Documentos. 

8.1.3.2. Quando a juntada ocasionar a superação do limite de 200 

folhas ou dificultar o manuseio do documento, novo volume deverá ser 

aberto (vide Instrução 5 – Encerramento e Abertura de Volume). 

8.1.4. Inutilizar os espaços em branco: os espaços em branco das folhas 

inseridas deverão ser inutilizados pela aposição de um traço transversal, 

exceto os da última página inserida, onde poderão ser registrados os 

despachos. 

8.1.5. Registrar o procedimento: no verso da folha anteriormente juntada 

indicar que estarão sendo juntadas novas folhas, conforme modelo: 

Segue(m) juntado(s) documento(s) sob folha(s) nº _____ a _____ 
 

dd/mm/aaaa 
 

_________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS 
COM RESTRIÇÃO DE ACESSO 

 
 
 

Nesta data, procedeu-se à juntada no documento [indicar a sigla/nº/ano 

do documento] de documentos com restrição de acesso [verificar a 

classificação em termo específico], com prazo de restrição de acesso de 

[verificar a classificação em termo específico] da folha ...... a ....... 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 8 – Juntada 
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9. DESENTRANHAMENTO 
 

É o procedimento que consiste na retirada de um ou mais documentos 

avulsos de um documento composto. 

Somente poderão ser desentranhados documentos de documentos 

compostos (processo, expediente, dossiê e prontuário) pertencentes à unidade 

produtora. 

O documento composto deverá estar ativo. Documento composto encerrado 

não poderá ter documentos desentranhados. Havendo esta necessidade, o 

documento composto deverá ser reativado (vide Instrução 19 – Reativação). 

Também não poderá ser desentranhado documento avulso de documento 

composto apensado, sem que antes seja realizado o seu desapensamento do 

documento principal (vide Instruções 10 e 11 – Apensamento e Desapensamento). 

O desentranhamento de documentos deverá ser executado exclusivamente 

pela unidade com atribuições de protocolo, mediante solicitação de autoridade 

competente. 

Poderá ocorrer desentranhamento de documentos sempre que houver 

necessidade de: 

• Formar novo documento composto; 

• Eliminar cópias de documentos juntadas em duplicidade; 

• Retirar documentos juntados indevidamente; 

• Devolver, para o interessado, via original de documento. 

 

9.1. Rotina de desentranhamento 

 

9.1.1. Conferir a solicitação de desentranhamento: antes de desentranhar 

o(s) documento(s), o servidor deverá conferir o despacho da autoridade 

competente. 

9.1.1.1. Caso a solicitação tenha sido realizada por meio de 

requerimento do interessado, este deverá ser encaminhado para 

autoridade competente para análise e autorização. Se autorizado o 
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desentranhamento, o requerimento deverá ser juntado após a última 

folha do documento composto, devidamente numerado. 

9.1.2. Retirar o(s) documento(s) solicitado(s): após a conferência do 

despacho e/ou do requerimento, o servidor deverá retirar o(s) documento(s) 

solicitado(s). 

9.1.2.1. Em caso de devolução de documentos originais ao interessado 

ou de retirada para a formação de novo documento composto, a 

unidade com atribuições de protocolo deverá providenciar cópias para 

substituir o original retirado. 

9.1.3. Formalizar o desentranhamento: a informação do desentranhamento 

de documento(s) deverá ser formalizada por meio do Termo de 

Desentranhamento (vide modelo ao final desta Instrução). 

9.1.3.1. No caso da substituição de documentos originais por cópias, o 

Termo deverá ser inserido ao final do processo ou expediente e 

devidamente numerado. 

9.1.3.2. No caso de documentos juntados indevidamente ou em 

duplicidade, o Termo deverá ser inserido no local onde a(s) folha(s) 

foi(ram) retirada(s) e receber a numeração correspondente à folha ou 

ao intervalo de folhas desentranhadas. 

9.1.4. Registrar o desentranhamento: o desentranhamento deverá ser 

registrado em sistema informatizado. 

9.1.5. Encaminhar o(s) documento(s) desentranhado(s): o(s) 

documento(s) desentranhado(s) deverá(ão) ser encaminhado(s) conforme 

determinado pela autoridade competente. 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE DESENTRANHAMENTO 

 
 

Nesta data, atendendo à solicitação de [indicar o nome, o cargo e a unidade 

da autoridade que solicitou o desentranhamento do documento], registrada à 

folha [indicar o número da folha do despacho/instrução, quando houver] 

desentranhou-se deste documento  [indicar a sigla/ano do documento], o(s) 

documento(s) [indicar o(s) documento(s)] constante(s) à(s) folha(s) de número(s) 

........... 

 
                       Motivo do desentranhamento: 
                       [ ] formar novo documento; 
                       [ ] eliminar cópias de documentos juntadas em duplicidade; 
                       [ ] retirar documentos juntados indevidamente; 
                       [ ] devolver, para o interessado, via original do(s) documento(s). 
 
 
 
Encaminhamento dado ao(s) documento(s) desentranhado(s): ............................. 
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
 
 
 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 9 – Desentranhamento 
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10. APENSAMENTO 
 

É o procedimento que consiste em unir documentos, em caráter temporário, 

quando as informações contidas em um servir de elemento elucidativo ou subsidiário 

para a instrução de outro ou com vistas à uniformização de tratamento em matérias 

semelhantes. 

Poderá ocorrer apensamento: 

• entre processos; 

• entre expedientes; 

• de expediente a processo; 

• de processo a expediente. 

 

O apensamento poderá ocorrer entre documentos do mesmo órgão produtor 

ou de órgãos distintos. 

Não poderá ocorrer apensamento: 

• de processo a documento avulso; 

• de expediente a documento avulso. 

 

O apensamento deverá ser executado exclusivamente pela unidade com 

atribuições de protocolo, mediante solicitação de autoridade competente. 

O documento que receber o apensamento de outro documento será 

denominado “documento principal”. 

Poderão ser apensados ao documento principal tantos documentos quantos 

necessários. 

Enquanto durar o apensamento, o(s) documento(s) apensado(s) 

tramitará(ão) com o principal. 

Quando o apensamento ocorrer, não deverão ser registradas manifestações, 

despachos e juntadas no(s) documento(s) apensado(s). 

O apensamento não deverá ser realizado: 

• quando desse ato resultar prejuízo para o trâmite do documento a ser 

apensado; 
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• quando a juntada de cópia do documento for suficiente para o 

esclarecimento do assunto; 

• em documento apensado a documento principal. 

 

Documentos encerrados não poderão ser apensados a outros. Caso o 

apensamento seja necessário, o documento deverá ser reativado (vide Instrução 19 

– Reativação). 

Processos e expedientes apensados não poderão ser encerrados ou 

arquivados sem que antes sejam desapensados. 

 

10.1. Rotina de apensamento 

 

10.1.1. Conferir a solicitação de apensamento: a solicitação de 

apensamento deverá ser realizada por meio de despacho de autoridade 

competente para decisão na matéria. 

10.1.1.1. O despacho deverá ser realizado no documento principal 

contendo a indicação de qual(is) documento(s) será(ão) apensado(s). 

10.1.2. Formalizar o apensamento: a informação do apensamento deverá 

ser formalizada por meio de Termo de Apensamento (vide modelo ao final 

desta Instrução): uma via será inserida após a última folha do documento 

principal e outra após a última folha de cada documento a ser apensado, 

devidamente numeradas. 

10.1.3. Apensar os documentos: os documentos deverão ser mantidos 

superpostos, presos por meio de fitilho, colchete ou outro item que permita 

sua movimentação conjunta sem prejuízo da estrutura física do documento, 

ficando o documento principal à frente do(s) documento(s) apensado(s).  

10.1.3.1. Durante o apensamento, cada documento manterá a sua 

individualidade e a sua numeração de folhas. 

10.1.4. Registrar o apensamento: o apensamento deverá ser registrado em 

sistema informatizado. 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE APENSAMENTO 

 
 
 

Nesta data, atendendo à solicitação de [indicar o nome, o cargo e a 

unidade da autoridade que solicitou o apensamento], foi(ram) apensado(s) 

ao processo ou expediente [indicar a sigla/nº/ano do processo ou 

expediente], o(s) processo(s) ou expediente(s) [indicar a sigla/nº/ano do(s) 

processo(s) ou expediente(s)]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 10 – Apensamento 
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11. DESAPENSAMENTO  
 

É o ato de separar um ou mais documentos apensados, sempre que for 

solucionada a questão que justificou a sua união temporária. 

O desapensamento deverá ser executado exclusivamente pela unidade com 

atribuições de protocolo, mediante solicitação de autoridade competente. 

Processos e expedientes deverão ser desapensados antes de serem 

encerrados e arquivados. 

Documentos externos apensados a documentos da unidade deverão, depois 

de solucionada a questão que motivou sua união temporária, serem desapensados 

antes de sua devolução ao órgão/entidade de origem. 

 

11.1. Rotina de desapensamento 

 

11.1.1. Conferir a solicitação de desapensamento: a solicitação de 

desapensamento deverá ser realizada por meio de despacho de autoridade 

competente para decisão na matéria. 

11.1.1.1. O despacho deverá ser realizado no documento principal, 

contendo a indicação de qual(is) documento(s) será(ão) 

desapensado(s). 

11.1.2. Formalizar o desapensamento: a informação do desapensamento 

deverá ser formalizada por meio de Termo de Desapensamento (vide modelo 

ao final desta Instrução): uma via será inserida após a última folha do 

documento principal e outra, após a última folha de cada documento a ser 

desapensado, devidamente numeradas. 

11.1.3. Desapensar os documentos: os documentos deverão ser 

fisicamente separados. 

11.1.4. Registrar o desapensamento: o desapensamento deverá ser 

registrado em sistema informatizado. 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE DESAPENSAMENTO 

 
 
 

Nesta data, atendendo à solicitação de [indicar o nome, o cargo e a 

unidade da autoridade que solicitou o desapensamento] foi(ram) 

desapensado(s) do processo ou expediente [indicar a sigla do órgão ou 

entidade/nº/ano do processo ou expediente], o(s) processo(s) ou 

expediente(s) [indicar a sigla do órgão ou entidade/nº/ano do(s) 

processo(s) ou expediente(s)]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 11 – Desapensamento 
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12. INCORPORAÇÃO  
 

É o procedimento que consiste em unir, em caráter definitivo, documentos 

das unidades quando tratarem do mesmo assunto e tiverem as mesmas partes 

interessadas.  

Poderá ocorrer incorporação:   

• Entre documentos compostos de mesma espécie (entre processos, entre 

expedientes, entre prontuários e entre dossiês);   

• De expediente a processo;   

• De documento avulso protocolado a documento composto. Caso o 

documento avulso não possua número de protocolo, a unidade deverá 

realizar o procedimento de juntada (Instrução 8 – Juntada).   

 

A incorporação deverá ser executada exclusivamente pela unidade com 

atribuições de protocolo, mediante solicitação de autoridade competente.   

Com a incorporação, prevalecerá o número do documento principal. Para 

efeito de recuperação da informação, o número do documento incorporado deverá 

ser registrado no Termo de Incorporação (vide modelo ao final desta Instrução).  

 

12.1. Rotina de incorporação   

 

12.1.1. Conferir a solicitação de incorporação: a solicitação de 

incorporação deverá ser realizada por meio de despacho da autoridade 

competente para decisão na matéria.   

12.1.1.1. O despacho deverá ser realizado no documento principal 

contendo a indicação de qual(is) documentos será(ão) incorporado(s). 

12.1.2. Incorporar os documentos: todas as folhas do documento a ser 

incorporado –  inclusive a folha líder – deverão ser juntadas após a última 

folha do documento principal, devidamente renumeradas e rubricadas.  

  

12.1.2.1. No caso de processo incorporado, a sua capa não deverá ser 

juntada ao processo principal. Caso a capa contenha o registro dos 
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dados cadastrais do processo, as informações nela contidas deverão 

ser transcritas para uma Folha líder (vide modelo na Instrução 4 – 

Autuação de Processos e Documentos). 

12.1.3. Formalizar a incorporação: a incorporação deverá ser formalizada 

por meio de Termo de Incorporação (vide modelo ao final desta Instrução), 

inserido após a última folha do documento incorporado e devidamente 

numerado. 

12.1.4. Registrar a incorporação: a incorporação deverá ser registrada em 

sistema informatizado. 

12.1.4.1. Para fins de controle e acesso, prevalecerá o número do 

documento principal.   

12.1.4.2. O(s) número(s) do(s) documento(s) incorporado(s) deverá(ão) 

ser registrado(s) no sistema informatizado e no Termo de Incorporação. 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE INCORPORAÇÃO 

 
 
 
 

Nesta data,  atendendo à solicitação de [indicar o nome, o cargo e a 

unidade da autoridade que solicitou a incorporação], foi(ram) 

incorporado(s) ao documento [indicar a sigla/nº/ano do documento] o(s) 

documento(s) [indicar a sigla/nº/ano do documento] a partir da folha de nº 

[indicar o nº da folha]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 12 – Incorporação 
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13. ENCERRAMENTO DE DOCUMENTO 
 

É o 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. 

Deverão ser encerrados: 

• Documentos compostos (processos, expediente etc.) que devido a sua 

natureza, dependam do encerramento para o início da contagem de seu 

prazo de guarda na unidade produtora, definido em tabela de 

temporalidade; 

• Documentos que tenham o prazo de guarda na unidade produtora definido 

como “Vigência”. Neste caso, o encerramento se dará com o término da 

vigência. 

• Documentos que tenham o prazo de guarda na unidade produtora definido 

como “Até aprovação das contas”. Neste caso, o encerramento se dará 

com a aprovação das contas. 

 

O documento só deverá ser encaminhado para a sua destinação final 

(eliminação ou guarda permanente), conforme determinado na Tabela de 

Temporalidade e Acesso aos Documentos, devidamente aprovada e oficializada, 

após o seu encerramento e o cumprimento de seus prazos de guarda na unidade 

produtora e/ou na unidade com atribuições de arquivo. 

Com a reativação do documento composto, a contagem do prazo de guarda 

será interrompida (anulada), passando a se contar o prazo novamente quando 

ocorrer novo encerramento. 

Os documentos desarquivados apenas para consultas ou vistas que não 

resultem na sua reativação, não terão o seu o prazo de guarda interrompido ou 

suspenso. 

Não poderão ser encerrados documentos que: 

• Tenham um ou mais de seus volumes extraviados; 

• Não estejam acompanhados de todos os seus volumes; 

• Contenham documentos apensados; 
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• Contenham providências administrativas pendentes; 

• Dependam da aprovação do Tribunal de Contas. 

 

Documentos encerrados não poderão ser apensados, incorporados, ter 

documentos desentranhados, receber a juntada de novos documentos ou registro de 

novas decisões e providências. Ocorrendo qualquer uma destas necessidades, o 

documento deverá ser reativado (vide Instrução 19 - Reativação). 

 

13.1. Rotina de encerramento 

 

13.1.1. Verificar o despacho: o servidor da unidade que formalizar o 

encerramento deverá verificar a existência de despacho de autoridade 

competente determinando o encerramento do documento, constando nome, 

cargo, assinatura, unidade da autoridade competente e a data. 

13.1.1.1. Para fins de contagem de prazos de guarda de documentos, 

em conformidade com a Tabela de Temporalidade e Acesso aos 

Documentos, será considerada a data do despacho de autoridade 

competente que determinou o encerramento do documento. 

13.1.1.2. Os danos causados em decorrência do encerramento e 

arquivamento de documentos com soluções pendentes são de 

responsabilidade da autoridade que determinou os referidos atos. 

13.1.2. Verificar a regularidade do documento: antes de formalizar o 

encerramento, a unidade deverá conferir: 

• Inutilização de espaços em branco; 

• Juntadas; 

• Inexistência de documentos na contracapa do processo ou expediente 

(anexos); 

• Classificação, em conformidade com os planos de classificação, 

devidamente aprovados e oficializados; 

• Regular numeração das folhas; 

• Desmetalizar os documentos. 

13.1.2.1. Em caso de irregularidade na numeração, caberá à unidade: 
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a) Corrigir a numeração, se a irregularidade houver sido cometida em 

sua unidade; 

b) Devolver para regularização, quando a irregularidade tiver sido 

cometida pela última unidade de posse do documento; 

c) Indicar a irregularidade no Termo de Encerramento (vide modelo 

ao final desta Instrução), nos demais casos. 

13.1.3. Formalizar o encerramento: o encerramento deverá ser formalizado 

por meio de Termo de Encerramento (vide modelo ao final desta Instrução), 

inserido após a última folha do último volume do documento, devidamente 

numerado. 

13.1.4. Registrar o encerramento: o encerramento deverá ser registrado em 

sistema informatizado. 

13.1.5. Cumprir prazos de guarda e destinação final: formalizado o 

encerramento, o documento deverá cumprir seus prazos de guarda e/ou sua 

destinação final (eliminação ou guarda permanente) na unidade com 

atribuições de arquivo (vide Instrução 20 – Transferência de Documentos ao 

Arquivo), conforme determinado na Tabela de Temporalidade e Acesso aos 

Documentos. 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 
 
 

Nesta data, atendendo à solicitação de [indicar o nome, o cargo e a 

unidade da autoridade que determinou o encerramento do documento], 

registrada na folha de nº [indicar o nº da folha], em [indicar data do 

despacho de encerramento], encerrou-se o documento [indicar a 

sigla/nº/ano do documento e o código de classificação]. 

 

 

Observação: consta neste documento irregularidade na numeração de folha(s) 

[indicar a folha ou o intervalo de folhas]. 

(Indicar esta informação no termo apenas quando houver irregularidade na numeração 

de folhas) 

 

Somente poderão ser juntados documentos avulsos a este documento 

composto em caso de sua reativação. 

 

 

_________________________  
                                                                                                Local e Data 

 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 13 – Encerramento de Documento 
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14. EXTRAVIO 
 

Quando não é encontrado um documento na unidade em que este deveria 

estar. O extravio de documento deverá ser prontamente comunicado pelo servidor 

que constatar o fato à autoridade competente de sua unidade. 

A unidade produtora do documento deverá ser notificada, caso o documento 

não tenha sido extraviado na sua posse, para que sejam tomadas as medidas 

necessárias à sua localização.  

Concomitantemente deverá ser oficializado o Protocolo Central para 

providências. 

 

14.1. Rotina de notificação do extravio 

 

14.1.1. Conferir a notificação de extravio: as informações do extravio do 

documento (data, unidade onde foi constatado o extravio etc.), deverão ser 

recebidas e conferidas pela unidade com atribuições de protocolo; 

14.1.2. Encaminhar a notificação de extravio: a notificação deverá ser 

encaminhada ao Protocolo Central para providências como o registro em 

sistema informatizado e possível autuação de expediente de averiguação e 

acompanhamento dos procedimentos a serem adotados pela unidade que 

comunicou o extravio. 

14.1.2.1. Promover apuração preliminar, de natureza investigativa, 

quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou não for 

possível definir a sua autoria, para averiguar se houve a prática de ato 

lesivo contra o patrimônio público, de acordo com os procedimentos 

previstos na legislação vigente. 

14.1.2.2. O Protocolo Central emitirá, mensalmente, listagens dos 

Processos autuados para averiguação e solicitará providências para 

aqueles não concluídos no prazo previsto.  

14.1.3. Providenciar a reconstituição do documento: a reconstituição 

deverá ser providenciada pela unidade que identificou o extravio, sem 
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prejuízo das apurações a serem efetuadas pelo Protocolo Central (vide 

Instrução 15 – Reconstituição).  

 

14.2. Rotina de localização de documento extraviado 

 

14.2.1. Comunicar o Protocolo Central da localização: a comunicação 

servirá para registrar a ocorrência em sistema e finalizar os trâmites de 

apuração preliminar após conferência de integridade do documento 

localizado. 

14.2.2. Verificar se há procedimento de reconstituição aberto para o 

documento localizado: caso o documento original seja encontrado, caberá à 

unidade que procedeu a reconstituição realizar a comparação entre o 

documento original e o documento reconstituído para identificar quais 

documentos da segunda via estão em duplicidade. 

14.2.2.1. Requisitar a segunda via (reconstituída) para verificar se ela 

pode ser eliminada. 

14.2.2.2. Analisar a segunda via (reconstituída) para eliminação. 

14.2.2.2.1. A via adicional não deverá ser eliminada se contiver 

cópias de documentos referentes a outros volumes também 

extraviados e que ainda não tenham sido encontrados. Nesse 

caso deverá ser mantida em trâmite, efetuando-se, no entanto, o 

desentranhamento formal das cópias de documentos do volume 

localizado (vide Instrução 9 – Desentranhamento). 

14.2.2.3. Juntar fisicamente os documentos da via reconstituída que 

ainda não estejam no Processo ou Expediente original localizado. 

14.2.2.3.1. Os documentos que estiverem em duplicidade deverão 

ser eliminados, conforme orientações do Arquivo Central. 

14.2.3. Registrar localização do documento extraviado: quando o 

documento for localizado, elaborar o Termo de Localização (vide modelo ao 

final desta Instrução) e juntar ao processo ou expediente original. 

 

  



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

 

71 
Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

  
(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO 

 
 
 

A Unidade/Órgão [indicar o nome da unidade que verificou o extravio] 

vem pelo presente termo notificar a Unidade/Órgão [indicar o nome da 

unidade a ser notificada do extravio] que na data de___/___/_____ foi 

constatado o extravio do(s) volume(s) [inserir nº do(s) volume(s) 

extraviado(s)] do Processo/Expediente [indicar a sigla/nº/ano do 

documento], o(s) qual(is) se encontrava(m) na Unidade/Órgão [indicar o 

nome da unidade onde o documento estava na última vez em que foi 

visto]. 

Solicita-se abertura de Processo para Apuração de Responsabilidade, 

notificação ao Protocolo Central para localização do(s) 

volume(s)/documentos(s) extraviados, bem como cópia da  2ª via do(s) 

documento(s) que integrava(m) o(s) volume(s) [inserir nº do(s) volume(s) 

extraviado(s)] para reconstituição. 

_________________________  
                                                                                                Local e Data 

 
 

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que constatou o extravio 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE LOCALIZAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRAVIADO 

 
 
 

Nesta data, foi(ram) localizado(s)na(o) [indicar o local onde o 

documento foi localizado] o(s) documento(s) [indicar a sigla/nº/ano do 

documento], volume(s) [inserir nº do(s) volume(s) encontrado(s)], o(s) 

qual(is) se encontrava(m) extraviado(s), conforme Processo de Apuração de 

Responsabilidade [inserir nº do processo de apuração]. 

Foi(ram) juntada(s) folha(s) de nº ............. a ......... [indicar intervalo de 

folhas], a(s) qual(is) foi(ram) retirada(s) do documento reconstituído. 

Foi eliminada a 2ª via do(s)documento(s) e volume(s) [inserir nº do(s) 

documento(s) e volume(s) encontrado(s)].  

 

_________________________  
                                                                                                Local e Data 

 
 
 
 

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que localizou o documento 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 14.1– Notificação de Extravio 
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Fluxo da Instrução 14.2 – Localização de documento extraviado 
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15. RECONSTITUIÇÃO 
 

É o procedimento administrativo de recompor, com a maior fidelidade 

possível, um documento extraviado ou deteriorado/danificado que não possa ser 

restaurado. 

A autoridade competente deverá providenciar a reconstituição do 

documento. 

A reconstituição de documento extraviado deverá ser realizada a partir de 

cópias de documentos que o compunham, disponíveis nas unidades por onde o 

documento tramitou. 

No caso de documento deteriorado/danificado por ação do fogo, água, 

infestação por cupins ou brocas, incidência excessiva de radiação solar etc., o 

Arquivo Central deverá ser comunicado para providências. 

 

15.1. Rotina de reconstituição 

 

15.1.1. Solicitar cópias às unidades: após formalização de extravio/dano de 

documento, a unidade produtora do documento deverá solicitar às unidades 

por onde o documento extraviado tramitou segundas vias ou cópias 

reprográficas de documentos juntados, possivelmente disponíveis nessas 

unidades que deverão ser idênticas aos originais. 

15.1.2. Reconstituir o documento: no caso de documentos simples, a 

reconstituição encerra-se com a obtenção de segunda via ou cópia. Em se 

tratando de documentos compostos, as segundas vias ou cópias 

reprográficas deverão ser ordenadas de modo a reproduzir a composição 

original do documento extraviado. 

15.1.2.1. No caso de processos, caberá à unidade com atribuições de 

protocolo, mediante solicitação de autoridade competente, dar forma 

processual às segundas vias ou cópias reprográficas encaminhadas 

pela unidade produtora. Esta solicitação deverá ser juntada após a 

folha líder. 
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15.1.2.2. Em todos os casos, deverá ser mantida a numeração original 

do documento (número de protocolo e/ou número de 

processo/expediente). 

15.1.3. Formalizar a reconstituição: a reconstituição deverá ser formalizada 

por meio de Termo de Reconstituição (vide modelo ao final desta Instrução), 

inserido ao final do processo ou expediente reconstituído e devidamente 

numerado. 

15.1.3.1. Caso o documento original seja encontrado, caberá à 

unidade que procedeu a reconstituição realizar a comparação entre o 

documento original e o documento reconstituído para identificar quais 

documentos da segunda via estão em duplicidade (vide Instrução 14 

– Extravio). 

15.1.4. Registrar a reconstituição: a reconstituição deverá ser registrada em 

sistema informatizado. 

15.1.4.1. Em se tratando de processos ou expedientes, a reconstituição 

deverá ser registrada no campo observações da Folha líder (vide 

Instruções 3 e 4 – Abertura de Expediente e Autuação de Processos e 

Documentos). 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE RECONSTITUIÇÃO 

 
 
 

Nesta data,  atendendo à solicitação de [indicar o nome, o cargo e a 

unidade da autoridade que solicitou a reconstituição do documento], 

procedeu-se à reconstituição do documento extraviado [indicar a sigla/nº/ano 

do documento extraviado] em [indicar a data do extravio]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  
                                                                                                Local e Data 

 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 15 – Reconstituição 
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16. REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO 
 

É o procedimento de corrigir ou atualizar informações cadastrais de um 

documento, sempre que houver necessidade. A regularização é de competência 

exclusiva da unidade com atribuições de protocolo. 

A atualização do interessado é permitida nos casos de:   

• alteração de nome, quando se tratar de pessoa física;  

• alteração de razão social, quando se tratar de pessoa jurídica;  

• alteração do nome da unidade/órgão, quando ocorrer reestruturação 

administrativa.  

 

A regularização do assunto deverá ser realizada quando houver a 

necessidade de proceder correções ou inclusão de informações. 

A regularização do registro de tarefas deverá ser realizada quando houver 

o registro incorreto do procedimento. 

Em nenhum caso é permitida a alteração ou exclusão de número de 

protocolo, de número de processo ou de número de expediente. 

Somente poderá ser cancelado registro de documento/processo em sistema 

informatizado: 

• depois de feito o registro sem se realizar a primeira tramitação; 

• depois de feito o registro e constar duplicidade, sem o primeiro trâmite; 

• conforme previsão em legislação específica. 

 

Em todos os casos, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação deverá 

ser comunicada para alteração no sistema informatizado, mediante prévia 

formalização dos atos pela unidade com atribuições de protocolo que autuou o 

processo. Caso tenha duplicidade ou trâmite em sistema informatizado, requisitar o 

processo e proceder à regularização fazendo a devida juntada e os despachos 

necessários. 
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16.1. Rotina de regularização de cadastro  

 

16.1.1. Conferir a solicitação de regularização: a solicitação de 

regularização deverá ser realizada por meio de despacho de autoridade 

competente.  

16.1.1.1. A regularização deverá ser efetuada por unidades produtoras 

por meio da unidade com atribuições de protocolo.  

16.1.1.2. A unidade com atribuições de protocolo deverá assegurar de 

que a regularização de identificação na capa de um Processo ou 

Expediente foi formalmente solicitada por unidade com competência de 

análise e decisão sobre o tipo de alteração envolvida. 

16.1.1.3. Em se tratando de alteração de interessado: 

A regularização do interessado é permitida quando, no decorrer do 

trâmite do Processo, ocorrerem situações que tornem necessária a 

atualização, tais como:  

a) Alteração de nome, em função de casamento, divórcio etc., quando 

se tratar de pessoa física;  

b) Quando da alteração de nome do interessado, em Processos tipo 

“Pessoal”, deverão ser regularizadas as capas de todos os Processos 

existentes para o interessado; 

c) Alteração da razão social, quando pessoa jurídica;  

d) Alteração de nome de órgão interessado, quando ocorrer 

reestruturação interna; 

e) Ocorrência de erro quando da autuação do Processo ou abertura do 

Expediente, que possa ser comprovado pelos documentos da juntada 

inicial – neste caso é dispensável a formalização do pedido;  

f) Juntada de um Processo ou Expediente a outro, ou desdobramento 

de um Processo ou Expediente em dois ou mais, em que se altere a 

amplitude ou o escopo de seu assunto de capa e, em decorrência, 

também o interessado; 

16.1.2. Emitir nova Folha líder: no caso de regularização do cadastro do 

processo ou expediente, nova Folha líder (vide Instruções 3 e 4 – Abertura de 
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Expediente e Autuação de Processos e Documentos) deverá ser emitida em 

substituição da anterior.   

16.1.3. Formalizar a regularização: a regularização deverá ser formalizada 

por meio de Termo de Regularização (vide modelos ao final desta Instrução) 

inserido ao final do processo ou expediente, devidamente numerado. 

16.1.4. Registrar a regularização: a regularização deverá ser registrada em 

sistema informatizado. 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE REGULARIZAÇÃO 

 
 
 

Nesta data,  atendendo ao despacho de [indicar o nome, o cargo e a 

unidade da autoridade que solicitou a regularização], procedeu-se à 

regularização da denominação [interessado / assunto / registro de tarefa] 

.................................. de .................................. para ...................................    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  
                                                                                                Local e Data 

 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 16 – Regularização de Cadastro 
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17. CONSULTA 
 

É o procedimento de dar acesso aos documentos produzidos, recebidos 

e/ou acumulados pela unidade aos seus gestores, dirigentes, servidores e aos 

demais cidadãos interessados.  

Os documentos poderão ser consultados na unidade quando a informação 

solicitada estiver disponível em formato impresso. Quando o documento consultado 

possuir quantidade significativa de laudas e o interessado solicitar uma cópia, a 

reprodução poderá ser feita em local externo às expensas do interessado e sob 

supervisão de servidor público.  

O pedido de consulta ou de cópia dos documentos deverão ser solicitados à 

autoridade competente para devida autorização, de acordo com a legislação vigente.

  

Serão indeferidos os pedidos de consulta:   

• Ao documento pessoal que não seja relacionado à pessoa do interessado;  

• Ao documento que contenha restrição de acesso, integral, conforme 

classificação em termo específico. No caso de documento classificado em 

termo específico, com restrição de acesso parcial, será assegurado 

acesso à parte não restrita por meio de certidão, extrato ou cópia com 

ocultação da parte com restrição. 

 

As solicitações de consulta poderão ter origem:   

• Interna, quando provenientes de gestores, dirigentes, servidores da 

própria unidade. Neste caso, os documentos públicos, após autorização 

da autoridade competente, deverão ser consultados no local onde se 

encontram (unidade atual, unidade produtora ou unidade com atribuições 

de arquivo) ou tramitados para consulta em sua unidade, conforme 

procedimentos internos; 

• Externa, quando provenientes de: 

a) Gestores, dirigentes, servidores/funcionários de outros 

órgãos/unidades da Administração Pública;  

b) Cidadãos;   
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c) Interessado ou seu representante legal. 

Para evitar extravio e tramitações desnecessárias, os documentos deverão 

ser consultados, preferencialmente, no local onde se encontram (unidade atual, 

unidade produtora ou unidade com atribuições de arquivo).   

A solicitação de consulta deverá ser encaminhada:   

• Diretamente à unidade onde o documento estiver, quando se tratar de 

solicitação interna;  

• Para a unidade com atribuições de protocolo ou para o Serviço de 

Informações ao Cidadão – SIC, quando se tratar de solicitação externa. 

  

17.1. Rotina de consulta interna   

 

17.1.1. Verificar a solicitação de consulta: a unidade de posse do 

documento deverá verificar a existência de solicitação de consulta. 

17.1.2. Cadastrar a solicitação de consulta: a unidade de posse do 

documento deverá registrar a solicitação de consulta em sistema 

informatizado. 

17.1.2.1. No registro da solicitação de consulta deverá constar o nome, 

cargo e unidade do solicitante e a data da solicitação. Caso seja 

consultado fora da unidade de posse deverá constar despacho e 

tramitar em sistema informatizado para a unidade solicitante, contendo 

data de sua devolução. 

17.1.3. Localizar o documento: quando a solicitação for recebida pela 

unidade com atribuições de protocolo, caberá ao servidor desta unidade 

realizar pesquisa no sistema para localizar o documento desejado.   

17.1.4. Atender a solicitação de consulta. 

17.1.4.1. A unidade de posse do documento poderá atender a 

solicitação de imediato ou entrar em contato com o solicitante para 

agendar a consulta. 

17.1.4.2. Em caso de consulta fora da unidade de posse, o documento 

deverá ser encaminhado à unidade solicitante, acompanhado de 

relação de remessa (vide Instrução 1 – Recebimento).  
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17.1.4.3. A emissão da relação de remessa é facultativa no trâmite 

entre unidades interligadas por sistema informatizado, salvo legislação 

específica.   

17.1.4.4. Deverá ser registrada no sistema informatizado a data do 

atendimento da solicitação de consulta e a data de devolução do 

documento, quando se tratar de consulta fora da unidade de posse. 

  

17.2. Rotina de consulta externa 

  

17.2.1. Atestar o recebimento da solicitação de consulta: a unidade com 

atribuições de protocolo deverá atestar por qualquer meio, sempre que 

solicitado, o recebimento da solicitação para garantir ao interessado a 

comprovação da entrega do pedido. 

17.2.2. Localizar o documento: a unidade com atribuições de protocolo 

deverá realizar pesquisa no sistema informatizado para localizar a unidade 

onde o documento está arquivado e encaminhar a solicitação de consulta. 

17.2.3. Registrar pedido no SIC: o cidadão ou a unidade onde houve o 

pedido de acesso à informação registra-o no Sistema de Serviço de 

Informação ao Cidadão, disponível em sic@defensoria.sp.gov.br. 

17.2.4. Atender a solicitação de consulta 

17.2.4.1. Caso o documento se encontre na unidade em que foi 

solicitada a consulta, o servidor, após autorização da autoridade 

competente, poderá atender a solicitação de imediato ou entrar em 

contato com o solicitante para agendar a consulta, registrando o 

encerramento do pedido no Sistema de Serviço de Informação ao 

Cidadão após o término do procedimento. 

17.2.4.2. Caso o documento se encontre fora da unidade de consulta, 

deverá ser informado ao solicitante que o SIC entrará em contato e 

enviará o documento solicitado dentro do prazo previsto na Lei de 

Acesso à Informação. 

17.2.4.3.  A unidade que disponibilizar o documento para consulta 

deverá acompanhar o solicitante durante o procedimento.   
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17.2.4.4. Caso o solicitante necessite de cópia(s) de folha(s) do 

documento, a reprodução será cobrada segundo os valores 

estabelecidos em legislação vigente. O comprovante de recolhimento 

deverá ser juntado ao documento, caso este esteja ativo. Para 

documentos encerrados, o comprovante deverá ser arquivado com a 

solicitação de vistas. Havendo impossibilidade de cobrança pelas 

cópias por falta de norma regulamentadora, servidor público 

acompanhará o interessado em local externo para a reprodução das 

cópias, sob as expensas do interessado. 

17.2.5. Juntar ou arquivar a solicitação de pedido de consulta. 

17.2.5.1. Em se tratando de processo ou expediente em tramitação, a 

solicitação deverá ser juntada ao final do documento e devidamente 

numerada.   

17.2.5.2. Em se tratando de documento encerrado, a solicitação deverá 

ser arquivada em separado nos controles da unidade com atribuições 

de protocolo.  

17.2.5.3. Para evitar extravio e tramitações desnecessárias, os 

documentos deverão ser, preferencialmente, consultados no local onde 

estiverem arquivados. 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CONSULTA 

 
Nesta data, [indicar nome da pessoa/unidade/órgão] solicitou, o 

documento [indicar a sigla/ nº /ano do documento] para consulta: 

 

[   ] Consulta             [   ] Cópia                

 

Nome do solicitante: 

Nº OAB/RG: 

Endereço: 

Telefone: 

Ramal: 

E-mail: 

 

Observação: As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 

solicitante. 

 
_________________________  

                                                                                                Local e Data 
 
 
 

____________________________________________  
Assinatura do solicitante 

 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
 

  



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

 

89 
Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

Fluxo da Instrução 17.1– Consulta Interna 
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Fluxo da Instrução 17.2 – Consulta Externa 
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18. REATIVAÇÃO  
 

Reativar documento é retomar a tramitação de um documento encerrado, 

quando surgirem novos fatos, visando juntar novas manifestações ou decisões. 

A reativação de um documento deverá ser realizada pela unidade com 

atribuições de arquivo, Setorial ou Central, que estiver de posse do documento, por 

interesse da Administração ou a pedido do interessado, mediante análise e 

determinação de autoridade competente.  

Com a reativação do documento, a contagem dos prazos de guarda 

previstos na Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos é interrompida 

(anulada), iniciando-se nova contagem quando do novo encerramento. 

Não é permitida a reativação de documentos solicitados apenas para 

consulta ou vista. 

 

18.1. Rotina de reativação 

 

18.1.1. Conferir a solicitação de reativação: a unidade que estiver de posse 

do documento deverá verificar a existência de solicitação de reativação, 

encaminhada por autoridade competente. 

18.1.2. Formalizar a reativação: a reativação deve ser formalizada por meio 

de Termo de Reativação (vide modelo ao final desta Instrução), inserido após 

a última folha do documento e devidamente numerado. 

18.1.3. Registrar a reativação: a unidade com atribuições de arquivo que 

estiver de posse do documento deverá registrar a sua reativação em sistema 

informatizado. 

18.1.4. Tramitar e Encaminhar o documento: o documento solicitado 

deverá ser tramitado em sistema informatizado e encaminhado à unidade 

solicitante, acompanhado de relação de remessa. 

18.1.4.1. A emissão da relação de remessa é facultativa no trâmite 

entre unidades interligadas por sistema informatizado. 
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(Regional/Órgão) 

(Unidade/Departamento) 
 

TERMO DE REATIVAÇÃO 

 
 
 
 
 

Nesta data, atendendo à solicitação de [indicar o nome, o cargo e a 

unidade da autoridade que solicitou a reativação do documento], 

procedeu-se à reativação do documento [indicar a sigla/nº/ano documento]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  
                                                                                                Local e Data 

 
 
 
 
 
  

____________________________________________  
Nome, cargo, assinatura e carimbo do servidor 

que realizou o procedimento 
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Fluxo da Instrução 18 – Reativação 
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19. TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS AO ARQUIVO 
 

A transferência é a passagem de documentos das unidades para a unidade 

com atribuições de arquivo, após encerramento, visando a contagem de prazos para 

destinação final. 

As unidades farão a transferência dos documentos encerrados, cumprindo 

sua vigência, para o Arquivo Setorial da unidade. Os documentos encerrados com 

destino de guarda permanente deverão ser remetidos ao Arquivo Central. 

 

19.1. Rotina de transferência de documentos 

 

19.1.1. Verificar encerramento, código de classificação do documento e 

prazo de guarda: o documento deve estar regularmente encerrado e 

classificado de acordo com o estabelecido na Tabela de Temporalidade e 

Acesso aos Documentos para verificação do tempo de guarda. 

19.1.1.1. Sendo verificado que o documento é de guarda permanente, 

a unidade com atribuições de arquivo deverá solicitar recolhimento 

através do endereço gestaodocumental@defensoria.sp.gov.br. 

19.1.2. Preparar caixas para a transferência: os documentos deverão estar 

acondicionados em caixas, devidamente etiquetadas, de acordo com o 

modelo: 
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UNIDADE ITAQUAQUECETUBA 

 
 

Arquivo Setorial 
 

Nº 105 
 

 

19.1.2.1. Nos casos de documentos com restrição de acesso, a caixa 

deverá estar identificada e devidamente lacrada. 

 

 
 

 
COORDENADORIA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
 

Arquivo Setorial 
 

Nº 008 
Restrição de Acesso 
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19.1.3. Tramitar documento para a unidade de arquivo em sistema 

informatizado: na tramitação deverá ser incluído em campo específico em 

qual caixa o documento foi acondicionado. 

19.1.3.1 Quando tratar de documentos de guarda permanente/amostra 

a serem destinados ao Arquivo Central, o registro deverá ser feito em 

termo específico (vide modelo ao final desta Instrução). 

19.1.4. Transferir documentos: a unidade com atribuições de arquivo deverá 

acondicionar as caixas no espaço físico destinado a guarda no Arquivo 

Setorial. 

19.1.4.1. Se a transferência for para o Arquivo Central, deverá ser 

providenciado pela unidade com atribuições de arquivo: 

• Logística de traslado das caixas do Arquivo Setorial até o 

transporte; 

• Solicitação de transferência impressa; 

• Organização das caixas no veículo de transporte, de modo a não 

danificar durante o traslado até o Arquivo Central; 

• Conferência do total de caixas e entrega da solicitação ao 

responsável pelo traslado. 

19.1.4.2. A unidade com atribuições de arquivo deverá receber o 

documento em sistema informatizado, registrar o número da estante e 

arquivar caixa. 

19.1.4.3. Constatada discordância na quantidade de documentos 

destinados, a unidade com atribuições de arquivo deverá interromper o 

processo e notificar o solicitante para a adequação do procedimento. 

 



 

 

 (Regional/Órgão) 
(Unidade/Departamento) 

TERMO DE RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS AO ARQUIVO CENTRAL 
CÓDIGO DE 

CLASSIFICAÇÃO 
DOCUMENTO DATA LIMITE CAIXA/METROS OBSERVAÇÃO 

           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
           
           
CSArq - Responsável pelo 

preenchimento 
Diretor do Órgão/Regional 

Coordenador 
(Órgão/Regional) 

Arquivo Central 
 (Para uso exclusivo do 

Arquivo Central) 

Data ___/___/___ 
 

______________________ 
Assinatura e Carimbo 

 

Data ___/___/___ 
 

________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 

Data ___/___/___ 
 

________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 

Data ___/___/___ 
 

______________________ 
Assinatura e Carimbo 
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Fluxo da Instrução 19 – Transferência de Documentos ao Arquivo 
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20. DESTINAR DOCUMENTOS À ELIMINAÇÃO 
 

Destinação é a decisão decorrente da avaliação de documentos, com base 

nos prazos determinados na Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos 

que indica o seu encaminhamento para eliminação ou guarda permanente. 

Destinar documentos à eliminação é um processo rigoroso, com 

responsabilidades compartilhadas que envolvem as unidades produtoras, as 

Comissões Setoriais de Arquivos, a Comissão Central de Gestão de Documentos e 

consulta pública à sociedade, para que os procedimentos sejam validados. 

 

20.1. Rotina para destinar documentos à eliminação 

 

20.1.1. Verificar convite para elaboração de Edital de Ciência de 

Eliminação de Documentos: a unidade com atribuições de arquivo deverá 

consultar o portal da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para 

verificar se há convite aberto às unidades para compor futuro Edital de 

Ciência e Eliminação de Documentos.  

20.1.2. Preencher o Termo de Destinação de Documentos à Eliminação: 

as unidades com atribuições de arquivo serão responsáveis por analisar, 

separar e relacionar os documentos no Termo de Destinação de Documentos 

à Eliminação (vide anexo ao final desta Instrução) que cumpriram o prazo 

conforme a Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos, devendo 

constar: 

• Código de Classificação: codificação constante no Plano de Classificação 

de Documentos; 

• Documento: denominação constante no Plano de Classificação de 

Documentos; 

• Data limite: início e o término do período que abrange os documentos a 

serem destinados; 

• Quantidade: deverá ser calculada a quantidade de caixas, pastas ou 

volumes em metros lineares (vide Instrução 21 – Orientações para 

Mensuração de Documentos Textuais); 
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• Observação: se necessário, outras informações relevantes poderão 

constar no Termo de Destinação de Documentos à Eliminação. 

20.1.3. Encaminhar o Termo de Destinação de Documentos à 

Eliminação: o Termo preenchido deverá ser encaminhado para a Divisão de 

Gestão Documental do Departamento de Logística para integrar futuro Edital 

de Ciência e Eliminação de Documentos. 

20.1.4. Aguardar prazo de publicação de Edital e devolução do Termo de 

Destinação de Documentos à Eliminação: o Edital de Ciência de 

Eliminação de Documentos será publicado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo para consulta pública de possíveis interessados, devendo aguardar 

prazo legal. Decorrido os prazos, a Divisão de Gestão Documental 

encaminhará o Termo de Destinação de Documentos à Eliminação para a 

unidade com atribuições de arquivo. 

20.1.4.1. Se houver questionamento com pedido de acesso à 

informação, o SIC informará a unidade que deverá atender a 

solicitação imediatamente. 

20.1.5. Proceder a separação da amostragem indicada: após receber o 

Termo de Destinação de Documentos à Eliminação aprovado, deverá ser 

reservada amostra para recolhimento ao Arquivo Central. 

20.1.6. Agendar fragmentação: de posse do Termo de Destinação de 

Documentos à Eliminação, a unidade com atribuições de arquivo deverá 

agendar a fragmentação, conforme orientações da Divisão de Gestão 

Documental.  

20.1.7. Acompanhar fragmentação: a Comissão Setorial de Arquivos deverá 

acompanhar o processo de fragmentação.  

20.1.8. Preencher campos finais do Termo de Destinação de Documentos 

à Eliminação:  após a fragmentação, a Comissão Setorial de Arquivos deverá 

preencher os campos finais do Termo de Destinação de Documentos à 

Eliminação, atestando sua conclusão. 

20.1.9. Arquivar registros em Expediente: o Termo de Destinação de 

Documentos à Eliminação e a Declaração atestando a fragmentação deverá 

ser arquivado em expediente de acompanhamento dos trabalhos da 
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Comissão Setorial de Arquivos da unidade, sendo este de guarda 

permanente. 

 

 



  

 

 

 (Regional/Órgão) 
(Unidade/Departamento) 

TERMO DE DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS A ELIMINAÇÃO 
UNIDADE/ÓRGÃO: 
ANO DA ELIMINAÇÃO: 

REGISTRO DA ELIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

CÓDIGO DE 
CLASSIFICAÇÃO 

DOCUMENTO DATA LIMITE 
QUANTIDADE 

(em metros 
lineares) 

OBSERVAÇÃO 

           
           
           
           

CSArq - Responsável pelo 
preenchimento 

Diretor do Órgão/Regional 
Coordenador 

(Órgão/Regional) 
Comissão Central de 

Gestão de Documentos 

AMOSTRA  
(Para uso exclusivo da 

CCDG) 

Data ___/___/___ 
 

______________________ 
Assinatura e Carimbo 

 

Data ___/___/___ 
 

________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 

Data ___/___/___ 
 

________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 

Data ___/___/___ 
 

______________________ 
Assinatura e Carimbo 

 

 

 

 ELIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Os documentos acima relacionados foram eliminados conforme determina a Tabela de 

Temporalidade e Acesso aos Documentos em vigor e o Edital de Ciência de Eliminação 

Nº _____/ _______ publicado no Diário Oficial do Estado em _____ / ____ / ______, 

página ______. 

CSArq - Funcionário Responsável por acompanhar e assistir 
a fragmentação dos documentos 

 
Data ___/___/___ 

 
_____________________________ 

Assinatura e Carimbo 
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Defensoria Pública-Geral 

 

 
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Nº ______, DE ____/____/______ 
 
 
 

O Presidente da Comissão Central de Gestão de Documentos, designado pelo 

Ato DPG......, de ...... /......./......, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 

....../......./......, página .......,  de acordo com a Tabela de Temporalidade e Acesso aos 

Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, faz saber a quem possa 

interessar que a partir do trigésimo dia subsequente à data de publicação deste Edital no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo, caso não haja oposição, as unidade/órgãos abaixo 

relacionados eliminarão os documentos respectivamente relacionados. 

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer consultas aos documentos 

por meio do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, no endereço eletrônico 

sic@defensoria.sp.gov.br ou por telefone (11) 3105-9040, ramal 121. 

  

 

 

Unidade/órgão: 

Documento: 

Data limite: 

Total em metro linear: 

 
 
 
 
 
 

(Local e Data) 
Presidente da Comissão Central de Gestão de Documentos. 
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Fluxo da Instrução 20 – Destinar Documentos à Eliminação 
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21. ORIENTAÇÕES PARA MENSURAÇÃO DE DOCUMENTOS 
TEXTUAIS 

 

Mensurar documentos textuais é a aplicação de um cálculo específico ou um 

conjunto de cálculos quando há a necessidade de saber o volume da massa 

documental para os casos de recolhimento, transferência, amostragem e 

dimensionamento de espaço destinado ao acervo nas dependências da unidade. 

Quando se trata de mensuração de volume documental, os espaços vazios 

devem ser desprezados. Eles só serão medidos quando for necessário saber qual 

espaço disponível para recebimento de documentos. 

 

21.1. Procedimentos de mensuração 

 

21.1.1. Documentos acondicionados em caixa na posição vertical 

 
 

Cálculo: Multiplicar a extensão de 
uma prateleira cheia pelo número de 
prateleiras ocupadas na estante. 

 
Exemplo:  
 
Estante A: 6 x 0,90 m = 5,40 metros 
lineares.  
Estante B: 1 x 0,60 m = 0,60 metro 
linear.  
 
TOTAL: A + B = 6 metros lineares. 

 

 
Figura 1: Exemplo de mensuração de documentos arquivados em caixas 

(ARQUIVO NACIONAL, 2012). 
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21.1.2. Documentos acondicionados em caixas na posição horizontal 

 
 
 

Cálculo: Multiplicar a altura externa 
de cada caixa pela quantidade de 
caixas de cada prateleira. 
 
Exemplo: 
 
1ª, 2ª e 3ª prateleiras: 6 x 0,12m = 
0,72 metro linear ou 3 x 0,24 =0,72 
metro linear.  
4ª prateleira: 2 x 0,24 m = 0,48 
metro linear. 
 
Prateleiras A + B + C + D = total de 
metros lineares na estante. 
 
TOTAL: 0,72 m + 0,72 m +0,72 m + 
0,48 m = 2,64 metros lineares. 

 

Figura 2: Exemplo de mensuração de documentos arquivados em caixas 
(RIO GRANDE DO SUL, 2011). 

 

21.1.3. Documentos empilhados 

 
 

Cálculo: Medir a altura das pilhas 
de documentos e somar. 
 
Exemplo: 
 
Medidas: 0,30 m + 0,25 m = 0,55 
metro linear. 

  

Figura 3: Exemplo de mensuração de documentos empilhados 
(ARQUIVO NACIONAL, 2012). 
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21.1.4. Documentos encadernados ou em pastas 

 
Cálculo: Medir o comprimento ou 
altura ocupada pelo acervo e 
somar: 
- Vertical: medir comprimento; 
- Horizontal: medir a altura. 
 
Exemplo: 
 
Medidas: 0,40 m + 0,20 m = 0,60 
metro linear. 

 
 

Figura 4: Exemplo de mensuração de documentos encadernados 
(ARQUIVO NACIONAL, 2012). 

 

21.1.5. Documentos acondicionados em pastas suspensas 

Cálculo: Medir a profundidade 
ocupada e somar. 
 
Exemplo: 
 
Medidas: 1,00 m + 1,30 m = 1,30 
metro linear. 

 

Figura 5: Exemplo de mensuração de fichários ou arquivos 
(ARQUIVO NACIONAL, 2012) 
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21.1.6. Documentos empacotados ou amarrados 

 

Cálculo: Deverão ser realizados 
dois cálculos: 
 
- Multiplicar as medidas de 
comprimento x altura x largura = 
metragem cúbica. 
- Multiplicar o resultado da 
metragem cúbica por 12 (média 
estabelecida em tabela de 
conversão de unidades de medida 
de arquivo). 
 
Exemplo: 
 
Medidas: 0,30 m x 0,50m x 0,40m = 
0,06 m³. 
 
TOTAL: 0,06 m³ x 12 = 0,72 metros 
lineares. 

 

 

 
Figura 6: Exemplo de mensuração de documentos em pacotes  

(ARQUIVO NACIONAL, 2012) 
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22. RECOMENDAÇÕES DE CONSERVAÇÃO  
 

Para a melhor conservação dos documentos públicos recomenda-se: 

 

22.1. Utilizar capas e substituí-las sempre que necessário, evitando-se tramitar 

documentos com capas sujas ou dilaceradas. 

22.2. Não utilizar trilhos, grampos e clipes excessivamente, dando preferência a 

manter apenas uma forma de união dos documentos para que não provoquem 

manchas de ferrugem. Dar preferência a materiais plásticos ou niquelados. 

22.3. Não utilizar colas ou fitas adesivas ou gomadas que possam alterar os 

documentos, dando preferência ao uso de colas neutras. 

22.4. Utilizar caixas de arquivo em polipropileno corrugado (plásticas) para proteger 

os documentos das ações nocivas do ambiente. Caixas ou pastas de papelão não 

devem ser utilizadas. 

22.5. Utilizar mobiliário adequado para armazenar os documentos.  

22.6. Utilizar a microfilmagem, digitalização ou fotografia para reproduzir, se 

necessário, documentos com suporte fragilizado, evitando-se, nesses casos, realizar 

cópias reprográficas que exigem manuseio constante do documento contribuindo 

com sua degradação. 

22.7. Reproduzir e imprimir documentos no modo frente e verso, sempre que 

possível, para fins de preservação do Meio Ambiente e redução de gastos com 

material. 

22.8. Manter as salas de depósito de documentos sempre limpa e fechada. 

22.9. Restringir os acessos às salas de depósito, que deverá ser efetuado apenas 

por pessoal autorizado. 
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GLOSSÁRIO 
 

Abertura de Expediente: Procedimento de abertura de documento que tramitará 

para informar e/ou acolher manifestações, podendo estar ou não acompanhado de 

outros documentos de natureza diversa, reunidos em torno de uma atividade, 

demanda ou interessado. 

Agente Público: Aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma 

de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. 

Amostragem: Técnica de seleção em que, de um dado conjunto de documentos, 

elege-se um subconjunto representativo do todo. 

Apensamento: Procedimento que consiste em unir documentos, em caráter 

temporário, quando as informações contidas em um servir de elemento elucidativo 

ou subsidiário para a instrução de outro ou com vistas à uniformização de tratamento 

em matérias semelhantes. 

Aposição de Identificação: Certificação manual realizada através de carimbo 

padrão e rubrica.  

Arquivamento: Sequência de operações que visam acondicionar os documentos 

em unidades de arquivamento (pastas, caixas etc.) por meio de um método de 

ordenamento e armazenamento em área específica. 

Arquivo/Unidade com Atribuições de Arquivo: Unidade administrativa 

credenciada e encarregada pelo arquivamento, classificação, empréstimos, 

destinação, transferências e recolhimentos de documentos, entre outras funções 

arquivísticas. 

Arquivo Central: Área técnica encarregada em receber por 

transferência/recolhimento os documentos em fase intermediária e de guarda 

permanente das unidades/órgãos da Defensoria Pública do Estado e realizar 

tratamento técnico.  

Arquivo Corrente: Conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu 

valor primário, é objeto de consultas frequentes pela unidade que o produziu, a 

quem compete sua administração. 
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Arquivo Digital: Conjunto de bits que formam uma unidade lógica interpretável por 

computador e armazenada em suporte apropriado. 

Arquivo Intermediário: Unidade de arquivo ou conjunto de documentos com uso 

pouco frequente, normalmente encerrado, que aguarda em depósito de 

armazenamento temporário a sua destinação final. Abrange o Arquivo Setorial. 

Arquivo Permanente: Unidade de arquivo ou conjunto de documentos com valor 

histórico, probatório e informativo que deve ser definitivamente preservado, 

atualmente no Arquivo Central. 

Arquivo Setorial: Recebe por transferência os documentos das áreas produtoras 

das unidades/órgãos, faz tratamento técnico e recolhe ao Arquivo Central os 

documentos permanentes. 

Autoridade Competente: Designação de servidor/funcionário da administração 

pública ou uma instância responsável por um dado assunto. É ‘’competente’’ devido 

ao fato de lhe ter sido atribuída à responsabilidade e o poder jurídico para tratar de 

determinado assunto público. 

Autuação de Processos e Documentos: 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. 

Avaliação Documental: Análise que permite a identificação dos valores dos 

documentos para fins de definição de seus prazos de guarda, acesso e destinação.  

Classificação de Documentos: Sequência de operações técnicas que visam 

agrupar os documentos de arquivo relacionando-os à função, subfunção e atividade 

responsável por sua produção ou acumulação, configurados no Plano de 

Classificação de Documentos. 

Classificação de Sigilo: Atribuição de graus de sigilo a documentos ou às 

informações nele contidas, conforme termo específico. Os documentos também 

podem ser reclassificados e desclassificados por autoridade competente. Ver 

Documento Sigiloso. 

Código de Classificação: Codificação constante no Plano de Classificação de 

Documentos. 
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Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI): Órgão responsável pelos 

processos de informatização e gestão de recursos tecnológicos da Defensoria 

Pública do Estado.  

Comissão Central de Gestão de Documentos (CCGD): Órgão consultivo e 

deliberativo, de caráter multidisciplinar, responsável pela coordenação do programa 

de gestão documental da Defensoria Pública do Estado.  

Comissão Setorial de Arquivos (CSARQ): Comissões integradas por servidores 

responsáveis pelas atividades de protocolos e arquivos, indicadas pelos 

Coordenadores, encarregadas das políticas e execução dos procedimentos de 

gestão de documentos – produção, tramitação, organização, destinação de 

documentos (eliminação, transferência/recolhimento de documentos) – e por orientar 

as áreas produtoras de documentos no âmbito das unidades/órgãos. 

Conservação de Documentos: Conjunto de procedimentos e medidas destinadas a 

assegurar a proteção física dos arquivos contra agentes de deterioração. 

Consulta: Procedimento de dar acesso aos documentos produzidos, recebidos e/ou 

acumulados pela unidade aos seus gestores, dirigentes, servidores/funcionários e 

aos demais cidadãos interessados.  

Custódia: Responsabilidade jurídica de guarda e proteção de documentos de 

arquivo, independente de vínculo de propriedade.  

Data Limite: Indica o início e o término do período que abrange os documentos a 

serem destinados. 

Desapensamento: Ato de separar um ou mais documentos apensados, sempre que 

for solucionada a questão que justificou a sua união temporária. 

Desentranhamento: Procedimento que consiste na retirada de um ou mais 

documentos avulsos de um documento composto. 

Desmetalizar: Retirar o metal (grampos, clipes etc.) ou o brilho metálico dos 

documentos. 

Destinação: Decisão decorrente da avaliação de documentos, com base nos prazos 

determinados na Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos que 

determina o seu encaminhamento para eliminação ou guarda permanente. 

Destinatário: Indica a unidade para a qual o documento está destinado, podendo 

ser interno ou externo. 
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Diário Oficial do Estado (DOE): Meio de comunicação em que o Estado torna 

públicos os atos da administração.  

Digitalização: Processo de conversão de um documento em qualquer suporte ou 

formato para o formato digital, por meio de dispositivo apropriado.  

Documento Arquivístico: Documento produzido, recebido ou acumulado por 

unidade/órgão no exercício de suas funções e atividades, para fins de prova, 

informação ou fonte de pesquisa. 

Documento Arquivístico Digital: Documento arquivístico codificado em dígitos 

binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional, que pode 

ser produzido no contexto tecnológico digital (documentos nato-digitais) ou obtido a 

partir de suportes analógicos (documentos digitalizados). 

Documento Composto: Documento que, ao longo de sua trajetória acumula vários 

documentos simples. Exemplo: processo, prontuário, expediente e dossiê. 

Documento com Restrição de Acesso: Documento que contém informação 

classificada em termo específico. Ver Documento Pessoal e Documento Sigiloso. 

Documento Digital: Documento produzido diretamente no sistema computacional 

(objetos nato-digital). 

Documento Digitalizado: Documento convencional convertido para um formato 

digital por meio de dispositivos. 

Documento Pessoal: Aquele relacionado à pessoa natural identificada ou 

identificável, relativo à intimidade, vida privada honra e imagem da pessoa, bem 

como às liberdades e garantias individuais.   

Documento Sigiloso: Documento que pela natureza de seu conteúdo, requer 

medidas especiais de acesso. É classificado em termo específico, de acordo com o 

grau de proteção exigido: ultrassecreto – 25 (vinte e cinco) anos; secreto – 15 

(quinze) anos; e reservado – 5 (cinco) anos. 

Documento Simples: Documento formado por um único item. Exemplo: ofício, 

relatório, memorando, relação de remessa etc. 

Edital de Ciência de Eliminação de Documentos: Ato publicado em Diário Oficial 

que tem por objetivo anunciar e tornar pública a eliminação. 

Eliminação: Destruição de documentos que, na avaliação, foram considerados sem 

valor permanente. 
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Encerramento de Documento: 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. 

Encerramento e Abertura de Volume: Procedimento de desdobrar documentos 

volumosos, em tantos volumes quantos necessários, com o objetivo de facilitar o seu 

manuseio. 

Extravio: Quando não é encontrado um documento na unidade em que este deveria 

estar. 

Expedição: Conjunto de rotinas que deverá ser observado para garantir o controle 

de saída dos documentos da unidade para outras localidades. 

Fitilho: Fita usada para amarrações de volumes, caixas de papelão etc. 

Folha: Pedaço de papel com formato definido, composto de duas faces 

(anverso/frente e verso/trás), cuja numeração, se efetuada, é em ordem crescente, 

determinada pelo anverso. 

Fragmentação: Ação de fragmentar, quebrar, reduzir a pequenos pedaços, por 

meio manual ou mecânico. 

Gestão de Documentos: Considera-se gestão de documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. 

Guarda Permanente: Ato de recolher documentos de valor informativo/histórico 

para destinação final ao Arquivo Central. 

Grau de Sigilo: Graduação de sigilo atribuída a um documento em razão da 

natureza de seu conteúdo e com o objetivo de limitar sua divulgação a quem tenha 

necessidade de conhecê-lo.  

Impressão Termográfica: Processo de impressão que utiliza o calor sobre papel 

termossensível, contida em equipamentos como aparelhos de fax e impressoras de 

extratos bancários.  

Incorporação: Procedimento que consiste em unir, em caráter definitivo, 

documentos das unidades quando tratarem do mesmo assunto e tiverem as 

mesmas partes interessadas.  
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Juntada: Procedimento de inserção de documento avulso em documento composto 

que dele fará parte integrante. 

Locais de Tramitação: Esquema hierárquico que apresenta códigos associados ao 

nome dos órgãos e suas subordinações. Os órgãos podem ser apresentados nas 

condições ativo, inativo e em extinção, de acordo com o seu estado de 

funcionamento. 

Microfilmagem: Resultado do processo de reprodução em filme, de documentos, 

dados e imagem, por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de 

redução.  

Página: Cada um dos lados de uma folha. 

Patrimônio Digital: Conjunto de documentos digitais que possuem valor suficiente 

para serem preservados a fim de que possam ser consultados e utilizados no futuro. 

Pedido de Vista: Procedimento de consulta a documento realizado pelo interessado 

ou por advogado legalmente constituído.  

Plano de Classificação de Documentos: Instrumento arquivístico que associa o 

documento a sua função, subfunção, atividade e código específico. 

Prazo de Guarda: Prazo definido na Tabela de Temporalidade e Acesso aos 

Documentos em que documentos deverão ser mantidos na unidade produtora e de 

arquivo. 

Preservação Digital: Conjunto de ações destinadas a manter a integridade e o 

acesso aos documentos digitais ao longo de seu ciclo de vida, devendo alcançar as 

suas características físicas, lógicas e conceituais. 

Processo: Documento composto autuado, contendo registro de atos e fatos de 

natureza administrativa/jurídica, cuja sequência de decisões e/ou providências 

necessitam ser rigorosamente documentadas de fácil acesso para comprovação 

futura, sendo o trâmite generalizado dentro e fora da unidade de origem. 

Programa de Gestão Documental: Documento que traduz a política de arquivos e 

acesso à informação em diretrizes, ações e projetos básicos com a finalidade de 

orientar a implementação, regularização e manutenção gradual de procedimentos 

técnicos e operacionais de produção, tramitação, usos, arquivamento, avaliação e 

destinação de documentos disseminados por meio do Sistema de Arquivos e 

Protocolos. 
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Protocolo: Procedimentos de autuação, registro, recebimento, distribuição e 

controle da tramitação de processos e documentos. 

Protocolo Central: Área técnica responsável pela orientação de procedimentos e 

monitoria aos protocolos setoriais, bem como o gerenciamento de serviços de 

malote. 

Protocolo Setorial: Ponto central de entrada e saída de documentos nas unidades 

com atribuições de protocolo. 

Protocolo/Unidade com Atribuições de Protocolo: Unidade que realiza os 

procedimentos de protocolo. 

Reativação: Retomar a tramitação de um documento encerrado, quando surgirem 

novos fatos, visando juntar novas manifestações ou decisões. 

Recebimento: Entrada de documentos na unidade com atribuições de protocolo. 

Recolhimento: Destinação de documentos de valor histórico ao arquivo 

permanente. 

Reconstituição: Procedimento administrativo de recompor, com a maior fidelidade 

possível, um documento extraviado ou deteriorado/danificado que não possa ser 

restaurado. 

Registro: Inserção sistemática e padronizada dos dados de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados pela unidade em sistema informatizado, com 

o objetivo de indicar sua existência oficial, controlar o seu trâmite e a sua 

localização, desde a sua produção ou recebimento até a sua destinação final. 

Regularização de Cadastro: Procedimento de corrigir ou atualizar informações 

cadastrais de um documento, sempre que houver necessidade.  

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC): Unidades de atendimento instituídas 

nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, diretamente subordinada 

ao seu titular, com a finalidade de assegurar aos cidadãos o acesso pleno aos 

documentos, dados e informações públicas. 

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD)/Sistema 

Informatizado: Sistema que compreende um conjunto de procedimentos e 

operações técnicas característico da gestão arquivística de documentos, processado 

eletronicamente e aplicável em ambientes digitais ou em ambientes híbridos, isto é, 

ambientes que incluem documentos digitais e convencionais. 
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Sistema de Arquivos: Conjunto de arquivos que, independentemente da posição 

que ocupam nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo 

integrado e articulado na persecução de objetivos comuns.  

Suporte: Material no qual são registradas as informações. 

Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos: Instrumento arquivístico de 

destinação, aprovado por autoridade competente, constituído do plano de 

classificação e prazo de guarda com vistas à transferência, recolhimento, eliminação 

e acesso a documentos. 

Tipo de Documento: Configuração que assume uma espécie documental de acordo 

com a atividade que a gerou. 

Tramitação: Movimentação de documentos na própria unidade ou entre unidades 

distintas, para dar conhecimento, bem como para acolher manifestações, instruções 

e informações necessárias à tomada de decisões. 

Transferência: Passagem de documentos das unidades para a unidade com 

atribuições de arquivo, após encerramento, visando à contagem de prazos para 

destinação final. 

Traslado: Transporte, ação de transferir, de mudar de um lugar para outro.  

Trilhos: Grampo plástico para usar em pastas e armazenar documentos.  

Unidade de Destino: Unidades para onde são destinados os documentos. 

Unidade Emissora: Unidade que emite o documento. 

Unidade/Órgão: Estrutura da instituição com pontos de protocolo e arquivo. 

Unidade Produtora: Unidade administrativa que produz documentos e mantém os 

arquivos correntes.  

Unidade Recebedora: Unidade encarregada de receber documentos. 

Usuários que operam o sistema informatizado: membro ou servidor com perfil 

para realizar os procedimentos de protocolo e arquivo. 
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4

INTRODUÇÃO 
 

O Manual de Produção de Atos Administrativos é constituído de uma parcela 

de modelos de espécies documentais com elementos que compõem a estrutura do 

documento, para orientar a padronização na forma e uso da linguagem por unidades 

e órgãos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP). 

Elaborado no âmbito da Comissão Central de Gestão de Documentos 

(CCGD), em atendimento ao Programa de Gestão de Documental da Defensoria 

Pública do Estado, nos procedimentos de “Produção Documental”, o conteúdo tem 

suas bases na metodologia da Diplomática Contemporânea, no Manual de Redação 

Oficial da República, no Manual de Identidade Visual da Defensoria Pública do 

Estado e em manuais de produção documental de referência na área arquivística, 

aplicados aos modelos de documentos comuns produzidos no contexto da DPESP.  

O Manual apresenta as categorias de atos comumente utilizadas em âmbito 

institucional, separados em três grupos distintos de acordo com as rotinas de 

produção: Comunicação, Processual e Normativo, contendo modelos para aplicação 

nas áreas produtoras e em sistemas informatizados, os quais deverão ser 

estendidos a outros documentos não abordados neste Manual, respeitando os 

elementos que compõem cada estrutura documental. 

O Manual é dirigido a: 

 

• Unidades e órgãos produtores de documentos; 

• Secretarias em seus protocolos e arquivos setoriais; 

• Usuários que operam sistema informatizado de processos e documentos; 

• Analistas de sistemas e programadores;  

• Instituições que queiram utilizar no desenvolvimento de seus Programas de 

Gestão Documental, como recurso de referência.  

 

O conteúdo deste documento é de domínio público, não havendo restrições à 

sua reprodução nem à utilização das informações nele contidas. A reprodução pode 

ser feita em qualquer suporte, sem necessidade de autorização específica, desde 

que sejam mencionados os créditos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
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5

em seu Programa de Gestão Documental. O uso do material, no todo ou em parte, 

com fins depreciativos será objeto de tratamento jurídico por parte da Comissão 

Central de Gestão de Documentos, vinculada à Defensoria Pública-Geral. É proibida 

a utilização do todo ou de parte do conteúdo deste documento para fins comerciais. 
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6

I. CONCEITOS 
 

De acordo com Meireles (1989) apud Bellotto (2008, p. 05) entende-se por ato 

administrativo “toda manifestação unilateral de vontade da administração pública 

que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, 

modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si 

própria”. 

 Os atos administrativos buscam registrar as ações da administração, 

seguindo o fim público que originou o ato, conforme determinações legais. Não cabe 

ao administrador efetuar qualquer tipo de escolha que não esteja vinculada ao 

interesse ou a finalidade pública. 

 Para atingir a finalidade do ato administrativo é necessário compreender que 

os documentos são compostos por espécie e atividade. Entende-se por espécie a 

configuração que um documento assume conforme a natureza das informações nele 

contidas, de forma a identificar a base jurídica utilizada para que seu conteúdo 

possa ser validado como legítimo. A atividade se caracteriza pela ação, geralmente 

indicada por verbo, que motivou a produção de determinado documento. 

A junção desses fatores possibilita aos órgãos públicos desenvolver os atos 

administrativos comumente utilizados. No âmbito do presente Manual são 

apresentados: 

 
ESPÉCIE 

DOCUMENTAL 
CONCEITO CONTEXTO DPESP 

Mensagem de e-mail 
corporativo 
(documento 
informativo) 

A Mensagem de e-mail corporativo é um 
documento digital, incluindo os anexos, 
criado ou recebido via sistema de 
correio eletrônico, ferramenta 
tecnológica institucional pertencente à 
instituição pública. 

Membros e Servidores que 
fazem uso do domínio: 
@defensoria.sp.gov.br. 

Memorando  
(documento 
informativo)  

Forma de correspondência interna 
usada para assuntos rotineiros entre 
chefias de unidades de um mesmo 
órgão. Assemelha-se ao Comunicado 
ou Correspondência interna, quando de 
uso interno. 

Usado pelas unidades e 
órgãos, por autoridades 
competentes. 

Ofício 
(documento não-
diplomático 
informativo).  

Forma padronizada de comunicação 
escrita entre subalternos e autoridades, 
entre órgãos públicos e entre estes e os 
particulares, em caráter oficial. 

Usado por unidades e órgãos, 
por autoridades competentes. 
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ESPÉCIE 
DOCUMENTAL 

CONCEITO CONTEXTO DPESP 

Circular/Comunicado 
(informativo) 

Comunicação endereçada 
simultaneamente a vários destinatários, 
com conteúdo idêntico. 

Usado por unidades e órgãos, 
por autoridades competentes. 

Petição 
Administrativa 
(documento 
diplomático 
informativo) 

Forma padronizada de pedido escrito, 
expondo o motivo e sua fundamentação 
legal. 

Usado por membros e 
servidores. 

Despacho  
(testemunhal de 
assentamento)  

Esclarecimento prestado por 
determinado membro/servidor, no 
exercício de sua função, a respeito de 
situações reais ou dispositivos legais 
contidos em um processo. Decisórios 
quando resolutivo e interlocutórios 
quando representar opiniões. 

Usado por unidades e órgãos, 
por autoridades competentes.  

Parecer Jurídico 
(opinativo) 

Opinião técnica ou científica sobre um 
ato, servido de base para tomada de 
decisão. 

Assessoria Jurídica ou por 
delegação do Coordenador da 
Assessoria Jurídica, conforme 
art. 10, 19 e 28, Parágrafo 
Único do Ato Normativo DPG 
nº 100/2014. 

Manifestação Técnica 
(opinativo Técnico) 

Opinião técnica ou esclarecimento 
sobre determinado assunto, servindo de 
base para a tomada de decisão. 

Membros/servidores e 
especialistas. 

Deliberação  
(dispositivo 
normativo 
descendente)  

Ato administrativo normativo sobre 
assunto submetido a estudo e à 
decisão, praticado por órgão colegiado.  

Competência privativa do 
Conselho Superior e órgãos 
colegiados criados pela 
Defensoria Pública-Geral.  

Ato do Defensor 
Público-Geral do 
Estado 
(dispositivo 
normativo, 
descendente).  

Ato que normatiza questões de 
competência do Defensor Público-Geral 
do Estado. Registra uma decisão ou 
uma ordem no âmbito da DPESP. O ato 
está fundado na própria atribuição 
conferida ao órgão ou representante.  

Privativa do Defensor Público-
Geral do Estado.  

Portaria  
(dispositivo de 
correspondência, 
descendente).  

Ato pelo qual as autoridades 
competentes determinam providências 
de caráter administrativo, impõem 
normas, definem situações funcionais, 
com base em atos dispositivos exarados 
em jurisdições superiores. 

Competência comum: DPG, 
Coordenadores e Defensores 
Públicos. 

Instrução Normativa  
(dispositivo 
normativo, 
descendente).  

Orientação feita por 
Coordenador/Diretor de órgão público 
para execução de atos normativos ou 
definição de procedimentos, que faz 
menção aos artigos, cujos conteúdos 
estão sendo detalhados e 
regulamentados.  

Competência comum das 
demais autoridades 
(Coordenadores e Diretores). 
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II. ATO ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO 
 

Os atos de comunicação têm por finalidade estabelecer a comunicação entre 

pessoas, entidades e órgãos. Na DPESP os mais utilizados são: mensagem de 

Correio Eletrônico (e-mail corporativo), Memorando, Ofício e 

Circular/Comunicado. 

 

1. MENSAGEM DE CORREIO ELETRÔNICO (e-mail Corporativo) 

 

 A Mensagem de e-mail corporativo é um documento digital, incluindo os 

anexos, criado ou recebido via sistema de correio eletrônico, ferramenta tecnológica 

institucional pertencente à DPESP e oferecido como um recurso tecnológico para 

apoiar membros e servidores na execução das atividades institucionais da DPESP. 

Cada usuário é responsável por utilizar os serviços de comunicação eletrônica 

institucional de maneira profissional, ética e legal.  

 

Um serviço de correio interno e privativo da empresa/instituição, uma 
ferramenta de trabalho, voltado exclusivamente para o exercício de 
sua atividade institucional, não cabendo ao empregado valer-se 
deste instrumento de trabalho para dar destinação diversa, 
utilizando-o para assuntos de interesse pessoal ou privado (TRT 
23ªR (2008) apud UNICAMP, 2011). 

 

1.1. Competência: membros e servidores das unidades e órgãos que fazem uso do 

domínio: @defensoria.sp.gov.br. 

 

1.2. Criação de e-mail: todas as contas de correio eletrônico nos servidores de 

correio eletrônico da DPESP devem possuir um nome padrão no formato 

identificação@defensoria.sp.gov.br, conforme Normativas da Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação (CTI). 

 

1.3. Elementos Constitutivos: 

 

a) Destinatário (Para, Com cópia e Com cópia oculta):   
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• Para:  destinatário(s) direto(s) das mensagens; 

• Com cópia (Cc): interessados do assunto da mensagem, que necessitam de 

ciência da mesma; 

• Com cópia oculta (Cco): interessados do assunto da mensagem, que 

necessitam de ciência, porém, que se mantêm ocultos aos demais 

destinatários. 

 

Atenção 

Acrescente os destinatários com bastante atenção após concluir a 
mensagem. Isso evitará possíveis equívocos na destinação. 

 

 

b) Assunto: o campo assunto sempre deverá ser preenchido contendo o teor da 

comunicação de forma clara, concisa, objetiva e de fácil entendimento, de forma 

a facilitar a gerência de e-mails por parte do leitor. Recomenda-se também 

preencher este campo após a elaboração da mensagem. 

 

c) Corpo do e-mail: compõe a mensagem propriamente. Divide-se em seu 

protocolo inicial, texto e protocolo final. 

• Protocolo inicial: as mesmas regras de pronomes de tratamento aplicadas 

aos Atos se aplicam aos e-mails. Desta forma, inicie suas mensagens com 

vocativos como “Prezado Senhor, (...)”. 

• Texto: o conteúdo da mensagem deve ser objetivo, conciso e escrito de 

maneira formal. Caso o e-mail contenha alguma solicitação ao destinatário, 

faça-a de maneira clara e expressa, preferencialmente ao final da mensagem. 

Esse cuidado evitará que a solicitação se perca em meio às demais 

informações da mensagem. Por exemplo: “(...) diante do exposto, solicitamos 

que... (...)” 

• Protocolo final: 

o Cumprimentos de fechamento: utilize cumprimentos neutros, como 

“Cordialmente”, “Atenciosamente”, “Grato pela atenção” e “Até” para 



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

  

 

Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

10

assuntos menos formais. Não utilize termos íntimos como abraços, beijos 

etc. 

o Assinatura: sempre informe seu nome no final de suas mensagens, 

mesmo que ele já seja incluído no topo do e-mail, inclua ainda 

informações de contato como telefone, fax e endereço postal da área. O 

destinatário pode querer ligar para informações adicionais ou enviar 

documentos que não podem ser anexados a um e-mail. Criar bloco de 

assinatura formal com todos esses dados é a abordagem mais 

profissional (solicite ajuda da equipe de informática), exemplo: 

 

 

 

Nome do Funcionário 
Cargo 
Setor/Departamento/Unidade/Órgão 
Endereço 
Telefone:  
http://www.defensoria.sp.gov.br/ 

 

 

• Anexo(s): obrigatoriamente deve ser indicado no texto a existência de anexo, 

explicando o conteúdo/finalidade, observando o formato e o tamanho do 

arquivo anexado, preferencialmente adotar formatos abertos e convencionais. 

Recomendados ainda a utilização de anexos respeitando o artigo 9º do Ato 

Normativo nº 55, de 20 de outubro de 2011. Em casos onde o formato ou 

tamanho dos anexos exceder o limite estabelecido no Ato Normativo, 

recomenda-se a consulta junto à equipe técnica da Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação. 
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Atenção 

– Não utilize gírias, orações informais ou abreviações de palavras, tais como 

vc (você), tbm (também) etc.; 

– Não utilize tags, gifs, smileys, papéis de parede e outras imagens 

desnecessárias, que poluem visualmente a mensagem; 

– Não seja prolixo, estendendo a mensagem além do necessário para 

tratamento do assunto; 

– Evite tratar de dois ou mais assuntos numa mesma mensagem. Suas 

demandas ou informes ficarão mais claros e correrão menores riscos de se 

perderem em demais informações se você elaborar uma mensagem por 

cada assunto a ser tratado; 

– Revise a mensagem antes de enviá-la. Por tratar-se de uma 

correspondência oficial é importante que a mensagem seja revisada antes 

de ser enviada aos destinatários, para correções de erros de ortografia, 

digitação e gramaticais; 

– Programe-se para verificar sua caixa de e-mail corporativo no mínimo duas 

vezes por dia. O ideal é olhar logo cedo e à tarde. Procure manter a caixa 

de e-mail corporativo com espaço para receber novas mensagens, para 

evitar constrangimento de retorno de mensagens; 

– Procure responder em 24 horas. Se a mensagem vai ser considerada, seja 

cortês e responda logo. Nem que seja "Mensagem recebida, vou verificar, 

aguarde contato". Mas não passe de um dia útil, pois seu interlocutor 

precisa saber se a mensagem chegou ao destinatário certo e aguarda uma 

resposta. 
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2. MEMORANDO 

 

Forma de correspondência interna usada para assuntos rotineiros entre 

chefias de unidades de um mesmo órgão (Bellotto, 2002). Assemelha-se ao 

Comunicado ou Correspondência Interna, quando de uso interno.  

 

2.1. Competência: utilizado pelas unidades e órgãos. 

 

2.2. Elementos Constitutivos: 

 

a) Protocolo inicial: 

• Titulação: 

o cabeçalho contendo o logotipo da DPESP à esquerda e identificação da 

unidade/órgão à direita; 

o local e data por extenso com alinhamento à direita; 

o denominação do ato Memorando ou da abreviação Memo., em negrito, 

seguido da sigla da unidade/órgão, numeração sequencial crescente e 

anual, com alinhamento à esquerda. 

• Inscrição (nominal ou geral): 

o expressão “Assunto”, em negrito, com resumo do teor da comunicação, 

com alinhamento à esquerda; 

o destinatário: indicação da área para onde o documento será enviado; 

o vocativo: “Ilmo. Sr(a)” ou “Prezado(a) Sr(a)” etc., seguido do nome em 

negrito e cargo ocupado pelo destinatário, com alinhamento à esquerda. 

 

b) Texto: 

• Exposição: narrativa das circunstâncias concretas e imediatas que deram 

origem à ação e/ou ao documento; 

• Dispositivo: substância do ato, seu “assunto” propriamente dito, em que se 

determina o que se quer. 
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c) Protocolo final: 

• Saudação, cláusula cortês: forma de arrematar o texto e saudar 

cordialmente o destinatário (Atenciosamente, Cordialmente etc.); 

• Atestação: assinatura do servidor que emitiu o Memorando, sobreposta ao 

seu nome e seu cargo apostos com carimbo centralizado ou com distribuição 

espacial simétrica quando houver vários nomes; 

• Anexo(s): descrição de documentos anexados ao Memorando por afinidade 

de conteúdo. 

 

Atenção 

A principal característica do memorando é a agilidade. O teor do 

documento deve ser claro, breve e objetivo e sua tramitação deve ser 

pautada pela simplicidade e rapidez de procedimentos burocráticos. 

No texto do memorando poderá ser empregada a primeira pessoa 

do singular ou a primeira pessoa do plural. 

 
 

 



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

  

 

Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

14

MODELO DE MEMORANDO 
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3. OFÍCIO 

   

 Meio de comunicação do serviço público. Forma padronizada de comunicação 

escrita entre subordinados e autoridades, entre órgãos públicos e entre estes e os 

particulares, em caráter oficial (Bellotto, 2002).  

 

3.1. Competência: utilizado pelas unidades e órgãos. 

 

3.2. Elementos Constitutivos: 

 

a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: 

o cabeçalho contendo o logotipo da DPESP à esquerda e identificação da 

unidade/órgão à direita; 

o local e data por extenso com alinhamento à direita; 

o denominação do ato Ofício ou da abreviação Of., em negrito, seguido da 

sigla da unidade/órgão, numeração sequencial crescente e anual, com 

alinhamento à esquerda. 

• Inscrição (nominal ou geral): expressão “Assunto”, em negrito, seguida do 

teor da comunicação escrito de forma concisa, em no máximo duas linhas, 

com alinhamento à esquerda. 

• Vocativo: “Prezado(a) Sr(a)”, “Senhor(a) Coordenador(a)” etc. 

 

b) Texto: parte central do documento, onde se encontra a manifestação da 

vontade do autor, a evidência da ação ou a sua memória. 

• Exposição/Introdução: narrativa das circunstâncias concretas e imediatas 

que deram origem à ação e/ou ao documento; apresentação do assunto que 

motiva a comunicação; 

• Dispositivo/Desenvolvimento: substância do ato, desenvolvimento de seu 

“assunto”. Aqui, deve-se ainda determinar a solicitação/comunicação de forma 

clara e precisa. Se o texto tiver mais de uma ideia elas devem ser tratadas em 
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parágrafos distintos. No caso de remessa de documentos deve-se especificar 

o número e a data do expediente que o solicitou ou o motivo do envio. 

 

c) Protocolo final: 

• Saudação, cláusula cortês: forma de arrematar o texto e saudar 

cordialmente o destinatário (Atenciosamente, Cordialmente etc.); 

• Atestação: assinatura do servidor que emitiu o Ofício, sobreposta ao seu 

nome, seu cargo e sua função, apostos com carimbo centralizado ou com 

distribuição espacial simétrica quando houver vários nomes; 

• Destinatário: expressão de tratamento do destinatário (Ilmo., Exmo. etc.), 

seguido de nome completo, cargo da pessoa a quem é dirigido o Ofício e 

endereço (quando a comunicação for dirigida para órgãos externos) com 

alinhamento na parte inferior esquerda, ao final do texto; 

• Anexo(s): descrição de documentos anexados ao Ofício por afinidade de 

conteúdo; 

• Com cópia (Cc): interessados do assunto da mensagem, que necessitam de 

ciência. 
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MODELO DE OFÍCIO 
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4. CIRCULAR/COMUNICADO 

 

 Comunicação endereçada simultaneamente a vários destinatários, com 

conteúdo idêntico. 

 

4.1. Competências: utilizado por unidades e órgãos.  

 

4.2. Elementos Constitutivos: 

 

a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: 

o cabeçalho contendo o logotipo da DPESP à esquerda e identificação da 

unidade/órgão à direita; 

o denominação do ato CIRCULAR ou COMUNICADO, em negrito, seguido 

da sigla da unidade/órgão, numeração sequencial crescente e anual e 

data, com alinhamento centralizado. 

• Inscrição (nominal ou geral): 

o vocativo: “Prezados Defensores Públicos”, “Prezados Defensores 

Públicos e Servidores”, “Prezados Servidores”, com alinhamento à 

esquerda. 

 

b) Texto: parte central do documento, onde se encontra a manifestação da 

vontade do autor, a evidência da ação ou a sua memória. 

• Exposição/Introdução: narrativa das circunstâncias concretas e imediatas 

que deram origem à ação e/ou ao documento; apresentação do assunto que 

motiva a comunicação; 

• Dispositivo/Desenvolvimento: substância do ato, desenvolvimento seu 

“assunto”. Aqui, deve-se ainda determinar a solicitação/comunicação de forma 

clara e precisa. Se o texto tiver mais de uma ideia elas devem ser tratadas em 

parágrafos distintos. No caso de remessa de documentos deve-se especificar 

o número e a data do expediente que o solicitou ou o motivo do envio. 
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c) Protocolo final: 

• Saudação, cláusula cortês: forma de arrematar o texto e saudar 

cordialmente o destinatário (Atenciosamente, Cordialmente etc.); 

• Atestação: assinatura do membro/servidor que emitiu a Circular/Comunicado, 

sobreposta ao seu nome e seu cargo, apostos com carimbo centralizado ou 

com distribuição espacial simétrica quando houver vários nomes.  

• Anexo(s): descrição de documentos anexados a Circular/Comunicado. 
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MODELO DE CIRCULAR/COMUNICADO 

 

 



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

  

 

Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

21

5. PETIÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 Comunicação padronizada de pedido escrito, expondo o motivo e sua 

fundamentação legal.  

 

5.1. Competências: utilizado por membro/servidor.  

 

5.2. Elementos Constitutivos: 

 

a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: cabeçalho contendo o logotipo da DPESP à esquerda e 

identificação da unidade/órgão à direita; 

• Inscrição (nominal ou geral): utilizando-se o vocativo, por exemplo, 

“EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A)  DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) (...)”, com 

alinhamento à esquerda. 

 

b) Texto: parte central do documento, onde se encontra a justificativa do pedido 

e qualificações com fundamentação legal. 

• Exposição/Introdução: narrativa das circunstâncias concretas e imediatas 

que deram origem à ação e/ou ao documento; apresentação do assunto que 

motiva a comunicação; 

• Pedido: aqui, deve-se determinar o pedido de forma clara e precisa.  

 

c) Protocolo final: 

• Atestação: 

o local e data por extenso centralizado; 

o assinatura do membro/servidor que emitiu a petição administrativa, 

sobreposta ao seu nome, seu cargo e sua função, apostos com carimbo 

centralizado ou com distribuição espacial simétrica quando houver vários 

nomes.  

• Anexo(s): descrição de documentos anexados a Petição Administrativa. 
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MODELO DE PETIÇÃO ADMINISTRATIVA 
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III. ATO ADMINISTRATIVO PROCESSUAL 
 

Atos que, por sua natureza, constituem peças processuais: despacho 

(informação processual), parecer e manifestação técnica. 

 

1.  DESPACHO 

 

Esclarecimento prestado por determinado membro/servidor, no exercício de 

sua função, a respeito de situações reais ou dispositivos legais, contidos em um 

processo.   

 

1.1. Competências: utilizado por unidades e órgãos. 

  

1.2. Elementos Constitutivos: 

 

a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: 

o cabeçalho contendo o logotipo da DPESP à esquerda e identificação da 

unidade/órgão à direita; 

o denominação do ato DESPACHO, em caixa alta, em negrito, seguido da 

sigla da unidade/órgão, numeração sequencial crescente e anual, com 

alinhamento centralizado; 

� Obs.: em casos de Informação de despacho em processos, a 

atribuição do número sequencial é opcional. 

 

b) Texto: 

• Exposição/Desenvolvimento: narrativa breve das circunstâncias que deram 

origem à ação e/ou ao documento e determinação clara e precisa da 

comunicação/solicitação. No caso de remessa de documentos, deve-se 

especificar o número e a data do expediente que o solicitou ou o motivo do 

envio; 
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• Fechamento: encaminhamento para a área de destino, indicando 

responsável, quando for o caso, e providências a serem tomadas, tais como 

manifestação, ciência, consideração, prosseguimento, entre outros. 

 

c) Protocolo final: 

• Data tópica e cronológica: local e data de produção por extenso, 

centralizados; 

• Atestação: assinatura do servidor que emitiu a Informação/Despacho, 

sobreposta ao seu nome, seu cargo e sua função, apostos com carimbo 

centralizado ou com distribuição espacial simétrica quando houver vários 

nomes.  
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MODELO DE DESPACHO 
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2. PARECER JURÍDICO 

 

Opinião jurídica sobre determinado assunto ou técnica especializada, 

servindo de base para a tomada de decisão. 

 

2.1. Competências: pela Assessoria Jurídica ou por delegação do Coordenador da 

Assessoria Jurídica, conforme parágrafos únicos dos arts. 10, 19 e 28, do Ato 

Normativo DPG nº 100/2014. 

 

2.2. Elementos Constitutivos: 

 

a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: cabeçalho contendo o logotipo da DPESP à esquerda e 

identificação da unidade/órgão à direita; 

• Inscrição: 

o processo: número do processo; 

o interessado: nome do interessado (pessoa, unidade/órgão, comissão 

etc.); 

o assunto: assunto do Processo; 

o ementa: síntese do assunto que está sendo tratado, com alinhamento 

justificado e recuo de 7 cm da margem; 

o denominação PARECER (em caixa alta), em negrito, seguido da sigla da 

Assessoria, numeração sequencial crescente e anual, com alinhamento 

centralizado. 

 

b) Texto: 

• Exposição:  

o relatório: descrição de documentos e manifestações encartadas no 

processo; 

o análise Jurídica: desenvolvimento do texto, citando a fundamentação 

legal, quando existente, com apontamentos e sugestões. 
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c) Protocolo Final: 

• Atestação:  

o local e data. 

o assinatura do servidor que emitiu o Parecer, sobreposta ao seu nome e 

seu cargo. 
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MODELO DE PARECER 
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3. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 

 
 Opinião técnica/especializada sobre determinado assunto, servindo de base 

para a tomada de decisão. 

 
3.1. Competências: utilizado por unidades e órgãos. 

 
3.2 Elementos Constitutivos: 

 
 a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: 

o cabeçalho: contendo o logotipo da DPESP à esquerda e identificação da 

unidade/órgão à direita; 

• Inscrição: 

o processo: número do processo e ano; 

o Interessado: nome do interessado (pessoa, unidade/órgão, comissão 

etc.); 

o assunto: assunto do documento a que a Manifestação se refere, com 

alinhamento à direita; 

o denominação do ato MANIFESTAÇÃO TÉCNICA (em caixa alta), 

centralizado com a numeração sequencial/ano. 

 

b) Texto: 

• Exposição: desenvolvimento do texto, citando a fundamentação técnica. 

 

c) Protocolo Final: 

• Atestação:  

o local e data; 

o assinatura do servidor que emitiu a Manifestação Técnica, sobreposta ao 

seu nome e seu cargo. 



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

  

 

Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

30

MODELO DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 

 



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

  

 

Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

31

IV. ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO 
 

Os atos normativos, expedidos por autoridades administrativas competentes, 

estabelecem normas ou regras, com vista à correta aplicação da lei. A elaboração de 

tais atos baseia-se em critérios adotados na técnica legislativa, em que a exposição 

do assunto distribui-se nos seguintes tópicos: 

 

• Ementa: é uma síntese do assunto que está sendo tratado, expressando de 

forma inequívoca, a finalidade precípua do ato normativo. Deve ser iniciada 

por verbo na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo; 

• Fundamentação Legal: são os dispositivos legais que amparam o signatário 

na expedição de determinados atos. O Manual de Redação Oficial do Tribunal 

de Contas do Distrito Federal, assim elucida: 

 

“Após a fundamentação legal e antecedendo o texto do ato 

normativo, é usual a inclusão de considerações legais ou 

administrativas que orientam ou fundamentam a expedição do ato. 

Tais considerações são dispostas em parágrafos distintos, separados 

por ponto e vírgula e iniciadas com a expressão ‘considerando’”; 

 

• Cláusula de vigência: a vigência do ato normativo deve ser indicada de 

forma expressa, sendo regra geral a entrada da norma em vigor na data da 

publicação; 

• Cláusula de revogação: a cláusula de revogação, quando necessária, ocorre 

no último artigo do texto, devendo, sempre que possível, conter 

expressamente todas as disposições revogadas a partir da vigência do novo 

ato; 

• Artigo: é a articulação a qual estão vinculados os parágrafos, incisos e 

alíneas e itens. Representação [Art.]; 

• Parágrafo: constitui o desdobramento imediato do artigo. Representação [§]; 
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• Inciso: os incisos são utilizados como elementos discriminativos de artigo se 

o assunto neles tratado não poder ser condensado no próprio artigo ou não 

se mostrar adequado a constituir parágrafo.  Representação [ I, II, III...]; 

• Alínea: ou letras, constituem desdobramentos dos incisos e dos parágrafos. A 

alínea ou letra será grafada em minúscula e seguida de parêntese [ a); b)...].  

• Item: é a subdivisão da alínea, quando esta, para maior clareza, exigir 

desdobramento. O texto do item inicia-se com letra minúscula, salvo quando 

se tratar de nome próprio, e com ponto-e-vírgula ou ponto, caso seja o último 

e anteceda artigo ou parágrafo. 

 

Os Atos Normativos mais utilizados são: Deliberação, Ato Normativo DPG, 

Portaria Interna e Instrução Normativa. 
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1. DELIBERAÇÃO 

 
Ato administrativo normativo sobre assunto submetido a estudo e a decisão, 

praticado por órgão colegiado.  

  
1.1. Competência: privativa do Conselho Superior e órgão colegiado criado pela 

DPESP vinculado a Defensoria Pública-Geral. 

 
1.2. Elementos constitutivos: 

 
a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: 

o cabeçalho: contendo o logotipo da DPESP à esquerda e identificação do 

órgão colegiado à direita; 

o denominação do ato DELIBERAÇÃO (em caixa alta), em negrito, seguido 

da sigla do órgão colegiado, numeração sequencial crescente, com 

alinhamento centralizado.  

• Inscrição (nominal ou geral): 

o ementa: síntese do assunto que está sendo tratado. Deve ser iniciada por 

verbo na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo, com 

alinhamento justificado e recuo de 7 cm da margem; 

o identificação do órgão colegiado por extenso, seguido de suas atribuições 

legais; 

o fundamento Legal: citar as considerações legais ou administrativas que 

orientaram ou fundamentaram a matéria. 

 
b) Texto: 

• Dispositivo: DELIBERA (em caixa alta e negrito), alinhado à esquerda; 

• Texto da instrução, seguida da cláusula de vigência e, se for o caso, da 

cláusula da revogação. 

 
c) Protocolo final: 

• Data tópica: local e data por extenso; 
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• Atestação: assinatura do autor da instrução, sobreposta ao seu nome e seu 

cargo, centralizado na página ou com distribuição espacial simétrica quando 

houver vários nomes.  



 Defensoria Pública-Geral 
Comissão Central de Gestão de Documentos 

  

 

Rua Boa Vista, 200 +55 (11) 3105-9040 
São Paulo/SP, 01014-000 www.defensoria.sp.gov.br 

 

35

MODELO DE DELIBERAÇÃO 
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2. ATO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 

 

Ato que normatiza questões de competência do Defensor Público-Geral do 

Estado (DPG). Registra uma decisão ou uma ordem no âmbito da DPESP 

  

2.1. Competência: privativo do Defensor Público-Geral do Estado. 

 

2.2. Elementos constitutivos: 

 

a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: 

o cabeçalho contendo o logotipo da DPESP à esquerda e identificação do 

órgão à direita; 

o denominação do ATO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 

(em caixa alta), em negrito, numeração sequencial crescente, com 

alinhamento centralizado. 

• Inscrição (nominal ou geral): 

o ementa: síntese do assunto que está sendo tratado. Deve ser iniciada por 

verbo na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo, com 

alinhamento justificado e recuo de 7 cm da margem; 

o fundamento Legal: citar as considerações legais ou administrativas que 

orientaram ou fundamentaram a matéria. 

 

b) Texto: texto da instrução, seguida da cláusula de vigência e, se for o caso, da 

cláusula da revogação. 

 

c) Protocolo final: 

• Data tópica: local e data por extenso com alinhamento centralizado; 

• Atestação: assinatura do autor do ato, sobreposta ao seu nome e seu cargo, 

centralizado na página ou com distribuição espacial simétrica quando houver 

vários nomes.  
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MODELO DE ATO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 
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3. PORTARIA 

 

Ato pelo qual as autoridades competentes determinam providências de 

caráter administrativo, impõem normas, definem situações funcionais, com base em 

atos dispositivos exarados em jurisdições superiores. 

 

3.1. Competências: Defensor Público-Geral do Estado, Coordenador e Defensores 

Públicos (Del. CSDP nº 139).  

 

3.2. Abrangência: unidades e órgãos subordinados às respectivas competências. 

  

3.3. Elementos constitutivos: 

 

a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: 

o cabeçalho contendo o logotipo da DPESP à esquerda e identificação da 

unidade/órgão à direita; 

o denominação do ato PORTARIA (em caixa alta), em negrito, seguido da 

sigla da unidade/órgão, numeração sequencial crescente e anual, com 

alinhamento à esquerda. 

• Inscrição (nominal ou geral): 

o ementa: síntese do assunto que está sendo tratado. Deve ser iniciada por 

verbo na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo, com 

alinhamento justificado e recuo de 7 cm da margem; 

o identificação da unidade/órgão por extenso, seguido de suas atribuições 

legais; 

o fundamento legal: citação das considerações legais ou administrativas 

que orientaram ou fundamentaram a tomada de decisão. 

 

b) Texto: 

• Dispositivo: RESOLVE (em caixa alta e negrito), alinhado à esquerda; 
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• Texto da portaria, seguida da cláusula de vigência e, se for o caso, da 

cláusula da revogação. 

 

c) Protocolo final: 

• Data tópica: local e data por extenso, com alinhamento centralizado; 

• Atestação: assinatura do autor da portaria, sobreposta ao seu nome e seu 

cargo, centralizado na página ou com distribuição espacial simétrica quando 

houver vários nomes. 
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MODELO DE PORTARIA 
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4. INSTRUÇÃO NORMATIVA 

 

Orientação feita por Coordenador/Diretor de órgão público para execução de 

atos normativos, em que faz menção aos artigos, cujos conteúdos estão sendo 

detalhados e regulamentados.  

 

4.1. Competência: comum aos Coordenadores e Diretores. 

 

4.2. Elementos constitutivos: 

 

a) Protocolo Inicial: 

• Titulação: 

o cabeçalho contendo o logotipo da DPESP à esquerda e identificação da 

unidade/órgão à direita; 

o denominação do ato INSTRUÇÃO NORMATIVA (em caixa alta), em 

negrito, seguido da sigla da unidade/órgão, numeração sequencial 

crescente e data, com alinhamento à esquerda. 

• Inscrição (nominal ou geral): 

o ementa: síntese do assunto que está sendo tratado. Deve ser iniciada por 

verbo na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo, com 

alinhamento justificado e recuo de 7 cm da margem. Quando atualizada 

informar: [Atualizada em dia/mês/ano]; 

o identificação da unidade/órgão por extenso, seguido de suas atribuições 

legais; 

o fundamento: citar as considerações legais ou administrativas que 

orientaram ou fundamentaram a matéria. 

 

b) Texto: texto da instrução em Itens. 

 

c) Protocolo final: 

• Data tópica: local e data por extenso, com alinhamento centralizado; 
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• Atestação: assinatura do autor da instrução normativa, sobreposta ao seu 

nome e seu cargo, centralizado na página ou com distribuição espacial 

simétrica quando houver vários nomes. 
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MODELO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA 
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V. REDAÇÃO OFICIAL 

 

 Redação Oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos 

e comunicações. Segundo a Constituição Federal, são princípios fundamentais de 

toda a Administração Pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 

publicidade e a eficiência, sendo inadmissível que um documento expedido pelo 

Poder Público esteja redigido de maneira obscura ou ambígua. Dessa forma, 

impessoalidade, clareza, concisão, formalidade, uniformidade e o uso do padrão 

culto da linguagem deverão ser características norteadoras da redação de um 

documento oficial, a fim de produzir-se um texto transparente e inteligível para todos. 

 As regras de redação oficial têm por finalidade possibilitar a elaboração de 

comunicações claras e impessoais, haja vista que o objetivo é transmitir a 

mensagem imediata, permitindo o entendimento pleno. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DA REDAÇÃO OFICIAL 

 

1.1. Impessoalidade: é marcada pela ausência de interferência ou impressões de 

cunho pessoal, considerando que a redação oficial tem a finalidade pública não 

cabendo nela qualquer marca pessoal ou particular. É bom lembrar que o caráter 

impessoal do texto é mantido pela utilização do verbo na terceira pessoa do singular 

ou plural, ou ainda na primeira pessoa do plural. 

 

Atenção 

Não confunda impessoalidade com o uso de expressões artificiais 

que estão em desuso. Exemplo: “Venho por meio desta”. 

 

1.2. Concisão: ser conciso é conseguir transmitir um máximo de informações com 

um mínimo de palavras. Trata-se de evitar redundâncias e passagens que nada 

acrescentem ao que já foi dito. Para tal, seguem algumas dicas: 

• empregue frases curtas; 

• empregue, sem abuso, os adjetivos; 

• evite o acúmulo de ideias em um só parágrafo; 
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• consulte o dicionário sempre que for necessário; 

• refaça o texto até encontrar um resultado agradável. 

 

1.3. Objetividade e Clareza: é o uso de expressões simples e objetivas e que sejam 

de fácil entendimento a todos que façam uso delas. Dar a impressão exata das 

palavras, visando facilitar a compreensão da informação, evitando o supérfluo e a 

linguagem técnica.  

• seja preciso; 

• evite palavras desgastadas pelo uso; 

• busque a uniformidade do tempo verbal em todo o texto; 

• use as palavras e as expressões em seu sentido mais comum. 

       

1.4. Formalidade: consiste na observância das normas de tratamento usuais na 

correspondência oficial e no próprio enfoque dado ao assunto da comunicação. A 

formalidade diz respeito à polidez, à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto 

do qual cuida a comunicação. 

  

2.  ELEMENTOS DA REDAÇÃO OFICIAL 

 

2.1. Datas 

  

• Dia: os dias devem ser indicados na forma numérica, sem o numeral zero; o 

primeiro dia do mês escreve-se em número ordinal: 

Ex.: 4 de novembro de 2008, 1º de novembro de 2008. 

• Mês: o mês deve ser escrito por extenso, iniciado com letra minúscula.  

o Exceção: Indicações de datas comemorativas, quando o mês se torna um 

substantivo próprio.  

Ex.: 15 de Novembro.  

• Ano: os anos devem ser indicados na forma numérica, evitando ponto entre a 

classe do milhar e da centena. 

Ex.: Certo: 2008 / Errado: 2.008 
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2.2. Pronomes de Tratamento 

 

 Os pronomes de tratamento devem ser utilizados corretamente, conforme 

tabela abaixo: 

  

Cargo ou 
Função 

Por 
extenso Abreviatura Vocativo Endereçamento 

Defensor (a) 
Público (a) 

Vossa 
Excelência  

V. Ex.ª ou V. 
Exa.  

Excelentíssimo (a) 
Defensor (a). (Lei 
complementar nº 80, 
12/01/1994)  

Excelentíssimo (a) Senhor 
(a) [nome] [Cargo] 
respectivo 

Demais 
autoridades 

Vossa 
Senhoria  V.S.ª ou V.Sa.  Senhor (a) 

Ao Senhor (a) [nome] 
[Cargo] respectivo e 
Endereço 

 
 

Atenção 

Em qualquer ato administrativo, deve-se evitar que o nome ou a 

assinatura do emitente fique em página isolada do documento. Neste 

caso, o indicado é que se transfira ao menos o último parágrafo do 

texto para a página seguinte, onde se encontra o nome ou a assinatura. 

 

a) Abreviaturas: é a representação de uma palavra por meio de alguma(s) de 

suas sílabas ou letras, usada no tratamento documental (Dicionário de 

Terminologia Arquivística, pg. 1, 1996).  

• Geralmente as abreviaturas terminam em consoante, que devem ser seguidas 

de ponto abreviativo. Ex.: av.  

• A inicial maiúscula dos nomes próprios e a acentuação são preservadas nas 

abreviaturas. Ex.: V.Exa. (Vossa Excelência); cód. (código). 

• Em caso de plural, acrescenta-se “s” ao final da abreviatura ou dobram-se as 

letras, se a abreviatura for constituída por letra maiúscula: autor: A; autores: 

AA. 

• A abreviatura pode ser representada por: 

o letra inicial da palavra, por ex.: h. (hora/horas); 

o letras ou sílabas iniciais da palavra, por ex.: of. (ofício); 

o letras iniciais, mediais ou finais da palavra: pq. (porque). 
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EXEMPLOS DE ABREVIATURAS 

Ao ano = a/a, a.a 

Ao mês = a/m 

Ao (s) cuidado (s) de = a/c, A/C 

Artigo, artigos = art., arts. 

Atenciosamente = at.te, (atte.) 

Circular = circ. 

Conforme = cfe., cfm, conf. 

Departamento = dep., depto. 

Documento, documentos = doc. docs. 

Em mão (s) = E.M.  

Endereço = end. 

Exemplar (es), exemplo (s) = ex. 

Folha, folhas = fl., fls. 

Informação = inf., inform. 

Memorando = memo. 

Mês, meses = m. 

Meses de data = m/d 

Número = nº 

Ofício = of. 

Página (s) = p. 

Por exemplo = p. ex. 

Sem data = s.d, s/d 

 

2.3. Parâmetros de formatação recomendados para a produção de Atos 

Administrativos 

 

a) Papel: padrão A4. 

 

Atenção 

- A impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel em branco. A 

impressão colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações; 

- Os ofícios, memorandos e anexos poderão ser impressos em ambas as 

faces do papel. Neste caso, as margens esquerda e direita terão as 

distâncias invertidas nas páginas pares (“margem espelho”); 

- É obrigatório constar a partir da segunda página o número da página. 

   

b) Tipo e tamanho da fonte: Arial ou Times New Roman, tamanho 12. 

• Em determinadas situações como citações, notas, observações, podem ser 

utilizados tamanhos menores: 11 nas citações, notas e observações, e 10 nas 

notas de rodapé.  
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c) Estilos de letra: palavras em caixa alta, negrito, itálico, sublinhado, 

sombreado, relevo, ou qualquer outro tipo de formatação que afete a sobriedade 

do documento, devem ser utilizados sem abuso. 

 

d) Margens: 

• superior: 3 cm; 

• inferior: 2 cm; 

• esquerda: 3 cm; 

• direita: 2 cm; 

• cabeçalho: 1 cm; 

• rodapé: 1,5cm. 

  

e) Formatação dos parágrafos:  

• alinhamento do texto: justificado; 

• entre parágrafos: 6pt antes e 6pt depois; 

• entre linhas: simples; 

• ementa: 18pt antes e 18pt depois; 

• nome do emitente: 30pt antes para assinatura; 

• citações ou transcrições: 4 cm da margem; 

• texto: Primeira linha 1,5 cm. 
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