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Programa SP Sem Papel

Programa para eliminar gradualmente o trâmite de papel no
âmbito da Administração Estadual
 Decreto nº 64.355, de 31 de julho de 2019, institui o Programa SP Sem
Papel e seu Comitê de Governança Digital
 SIGA-Doc, Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos – SIGAD,
software livre, desenvolvido pelo TRF2

 Plataforma corporativa para a produção, tramitação, gestão e controle de
processos / documentos digitais

 Garante a classificação dos documentos no ato de sua produção de acordo com
a Política Estadual de Arquivos

Programa SP Sem Papel
BENEFÍCIOS:

 Eficiência. Administração mais moderna com transição gradual e segura, do papel para o digital;
 Produção de documentos de forma padronizada e racional;
 Redução de gastos. Economia com serviços de impressão, transporte e correio;

 Produtividade e agilidade. Documentos são produzidos, assinados e tramitados para outras áreas ou
órgãos em alguns minutos, a qualquer hora.
 Transparência. Permite o acompanhamento em tempo real dos documentos por meio de pesquisa

simplificada.
 Facilita o trabalho. Documentos são produzidos e organizados com status de andamento,
simplificando o controle do trabalho.

 Assinatura válida com autenticação ou certificado digital única ou em lote.

Indicadores gerais (atualizado em 18/11/2019)

SP Sem Papel em números (Agosto a Novembro)

20

órgãos
implantados

854,9 mil

documentos produzidos e ou
capturados

122,5 mil
usuários

Indicadores de capacitação

3.000 mil

Multiplicadores Capacitados
presencialmente

Indicadores gerais (atualizado em 18/11/2019)

110 mil

Cadastrados no AVA dos quais
33 mil concluíram o curso

Indicadores gerais (atualizado em 18/11/2019)

Secretarias Implantadas e documentos produzidos
ORGÃO

DOCUMENTOS

ORGÃO

DOCUMENTOS

Educação

378.377

Desenvolvimento Social

820

Fazenda e Planejamento

236.335

Conselho Estadual Educação

692

Saúde

143.861

Esportes

661

Governo

21.094

Logística e Transportes

538

Procuradoria Geral do Estado

18.854

São Paulo Previdência

356

Abastecimento e Agricultura

17.407

Habitação

302

Desenvolvimento Regional

12.336

Desenvolvimento Econômico

208
106

Prodesp

8.865

Relações Internacionais

Transportes Metropolitanos

6.044

Direitos Pessoas c/ Deficiência

Casa Civil

4.497

Segurança Pública

Casa Militar e Defesa Civil

2.406

TOTAL

81

165

854.005

Próximas Implantações
2019
Secretaria de Cultura e Economia Criativa

2020
25/1
1

Secretaria de Administração Penitenciária
Secretaria de Turismo
Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente
Secretaria de Justiça

02/1
2

• Administração Indireta e Prefeituras

Programa SP Sem Papel
Modelagem – Atividades Meio
• Elaboração de modelos genéricos de todos os documentos da TTD-Meio;
• Elaboração de 135 modelos específicos de documentos (PGE, CRHE/SEFAZ, SPPREV);

Modelagem – Atividades Fim
• Elaboração de modelos genéricos de todos os documentos da TTD-Fim
Secretarias de Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Abastecimento,
Transportes Metropolitanos, Habitação

• Elaboração de modelos específicos
07 da Secretaria de Governo/ICG e 02 da SPPREV

Orientações
• Desenvolvimento de metodologia de modelagem de documento p/ SIGADoc;
• Publicação de portaria sobre modelagem

Programa SP Sem Papel

Aprimoramento do Sistema

• Análise de funcionalidades, sugestões de melhorias, levantamento de erros;
• Desenvolvimento e aprimoramento: definição de requisitos de gestão documental, requisitos
gerais e novos requisitos;
Normas e procedimentos de gestão documental
• Adequação e elaboração de 23 procedimentos e respectivas orientações
Capacitação – Ambiente Virtual de Aprendizagem
• Elaboração de conteúdo instrucional de gestão documental – insumo para ações de
capacitação
• Revisão de tutoriais de navegação de 33 funcionalidades
• Orientações presenciais, videoconferências, operação assistida, webdúvidas

Programa SP Sem Papel

Mapeamento Fluxo Documental
• Mapeamento do fluxo documental de 5 documentos
• Elaboração de orientações e ferramentas para mapeamento do fluxo documental pelos
órgãos
• Estratégia de mapeamento de séries mais volumosas por função/área

Desafios
 Implementação do Sem Papel em todo o estado, em 2020 serão as administrações indiretas –
ação imprescindível: elaboração de TTD Fim
 Automatização do trâmite no ambiente digital – necessária ação de mapeamento e
padronização do fluxo documental
 Economia de recursos e liberação de espaços físicos – intensificar avaliação da massa
documental acumulada (hoje são cerca de 3.000 km de documentos dispersos na adm. estadual)
 Acesso à informação: Sem Papel ter interface com a sociedade
 Modernização da gestão nos municípios paulistas e interface com administração estadual: piloto
do Sem Papel em Ribeirão Preto
 Preservação Digital: implantação de Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-arq)
 Órgãos e entidades extintas: recolhimento dos documentos de guarda permanente
 Política de segurança da informação: ações contra acessos não autorizados, roubo e corrupção
de dados

Obrigado.

