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PORTARIA NORMATIVA N° 377/2021 
 
O PRESIDENTE da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo 

ao Adolescente - Fundação CASA-SP, no uso de sua competência, e 

Considerando o Decreto Estadual 64.355, de 31/07/2019, que institui 

o Programa SP Sem Papel; 

Considerando a necessidade de substituir gradativamente a produção 

e tramitação de documentos para formato exclusivamente digital; 

Considerando a racionalização, otimização, gestão documental 

eficiente, segurança, transparência, economicidade e a sustentabilidade ambiental abrangida 

pelo Programa; 

Considerando a implantação do Programa SP Sem Papel no âmbito da 

Fundação CASA-SP a partir de 13/10/2020; 

Considerando as mudanças desde a implantação do Programa SP Sem 

Papel, 

 
D E T E R M I N A: 

 
Artigo 1º - Fica aprovada a alteração na Portaria Normativa nº 

342/2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de setembro de 2020, que 

regulamentou implantação do Programa SP Sem Papel no âmbito da Fundação CASA-SP, 

conforme descrito a seguir: 
 

I – Substitui o artigo 6º, nos seguintes termos: 

 “Artigo 6º - O campo número de referência presente nos 

documentos criados no SP Sem Papel é de preenchimento opcional e poderá ser preenchido 

com o número sequencial de controle das áreas, seguindo o padrão de tipo de documento, 

nome da área, número sequencial e ano.  

Parágrafo único - O número do documento gerado pelo SP Sem 

Papel será o número oficial para controle, não sendo mais necessário obter o número de 

referência de processos junto ao responsável pelo protocolo a partir de 01/01/2022.” 

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Comunique-se. 

Publique-se. 

G.P., em 23 de dezembro de 2021. 
 

Fernando José da Costa 
Secretário da Justiça e Cidadania 

Respondendo pelo Expediente da Fundação CASA 
AIO/mcnc 


