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 03.03.06 AVALIÇÃO DE DESEMPENHO E INCENTIVO FUNCIONAL Documentos que constam dados pessoais dos empregados X - 100 - -
Decreto 58.052/12 Art 35 § 1º - Devem ser preservados os dados e informações 

do cidadão e dos empregados, referentes à intimidade, vida privada, honra e 
imagem, bem como as liberdades e garantias individuais.

03.03.06.08 PLANO DESEMPENHO DO ÓRGÃO OU UNIDADE Documentos que constam dados pessoais dos empregados X - 100 - 5 - Após a 
Vigência

Decreto 58.052/12 Art 35 § 1º - Devem ser preservados os dados e informações 
do cidadão e dos empregados, referentes à intimidade, vida privada, honra e 

imagem, bem como as liberdades e garantias individuais.
03.03.01  , 01.02.03, e 

01.01.05.02 DADOS PESSOAIS DE EMPREGADOS Documentos que constam dados pessoais dos empregados X - 100 - -
Decreto 58.052/12 Art 35 § 1º - Devem ser preservados os dados e informações 

do cidadão e dos empregados, referentes à intimidade, vida privada, honra e 
imagem, bem como as liberdades e garantias individuais.

 01.02.03, 04.04.02 E 04.04.07 DADOS PESSOAIS DE TERCEIROS  SOB GESTÃO DA CIA.
Informações pessoais em atos administrativos, processo de 

desapropriação, pesquisas e processos de defesa dos direitos dos 
usuários.

X - 100 - -
Decreto 58.052/12 Art 35 § 1º - Devem ser preservados os dados e informações 

do cidadão e dos empregados, referentes à intimidade, vida privada, honra e 
imagem, bem como as liberdades e garantias individuais.

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO - Alimentação Elétrica, Detecção e 
Combate à Incêndios, Sinalização e Controle de Trens, Transmissão de 

Dados e Telecomunicações
- X - 5 -

Decreto 58.052/12  Art 30 - inciso  III  - Contém informações que tratam da 
tecnologia e da implantação dos sistemas de sinalização e de controle 

centralizado, incluindo desenhos das vias com a localização de equipamentos, 
lógicas de funcionamento e projetos das instalações. Essas informações podem 
comprometer a segurança dos usuários e empregados. -   - Obs.: enquanto as 
séries documentais oferecerem risco de segurança aos usuários deverão as 

mesmas permanecer na condição de sigilosas.

SISTEMAS ELÉTRICOS E MECÂNICOS - Sinalização e Controle de 
Trens, Controle Centralizado, Alimentação Elétrica, Material Rodante, 

Transmissão de Dados, Telecomunicações e Auxiliares
- X - 5 -

Decreto 58.052/12  Art 30 - inciso  III   - Documentos que tratam de 
características técnicas gerais e específicas como elétricas, mecânicas, físico-

químicas, dimensionais e de fabricação, inclusive, e se divulgados põe em risco a 
vida, a segurança do usuário.  - Obs.: enquanto as séries documentais 

oferecerem risco de segurança aos usuários deverão as mesmas permanecer na 
condição de sigilosas.

PROJETOS DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS - 
Sinalização e Controle de Trens, Controle Centralizado, Alimentação 

Elétrica, Material Rodante, Transmissão de Dados, Telecomunicações e 
Auxiliares

- X X - 5 -

Decreto 58.052/12  Art 30 - inciso  III  - Estes documentos apresentam 
informações para serem utilizadas no desenvolvimento dos projetos, com dados 

sobre lay out de instalações, funcionamento e características técnicas de 
equipamentos  que se divulgados colocam em risco a segurança do usuário e da 

instituição.  - Obs.: enquanto as séries documentais oferecerem risco de 
segurança aos usuários deverão as mesmas permanecer na condição de 

sigilosas

INSPEÇÃO E TESTES DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS - Sinalização e Controle de Trens, Controle 

Centralizado, Alimentação Elétrica, Material Rodante, Transmissão de 
Dados, Telecomunicações e Auxiliares

- X X - 5 -

Decreto 58.052/12  Art 30 - inciso  III - Conjunto de documentos que apresentam 
como serão realizados os processos de inspeção, testes, movimentação e 
conservação dos equipamentos ou sistemas (tanto em fábrica quanto em 

campo), indicando por vezes os locais de instalação que  se divulgados podem 
colocar em risco a segurança dos usuários e das instituições (Metrô e 

Fornecedores).  - Obs.: enquanto as séries documentais oferecerem risco de 
segurança aos usuários deverão as mesmas permanecer na condição de 

sigilosas

MANUAIS DE SISTEMAS PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO -
Sinalização e Controle de Trens, Controle Centralizado, Alimentação 

Elétrica, Ventilação Principal, Material Rodante e Transmissão de Dados
- X X - 5 -

Decreto 58.052/12  Art 30 - inciso  III - Documentos que descrevem as 
aplicações, funcionamento, processos e instruções de manutenção e 

conservação, chegando a detalhar os componentes utilizados na fabricação, 
ferramentos e dispositivos para manutenção; dados específicos sobre o 

funcionamento, descrição de softwares de aplicação, código fonte, rotinas de 
programação de sistemas críticos cuja divulgação põe em risco a operação do 
sistema metroviário, a instituição, e a segurança dos usuários. - Obs.: enquanto 
as séries documentais oferecerem risco de segurança aos usuários deverão as 

mesmas permanecer na condição de sigilosas.

Documentos relacionados aos espaços edificados com transito de 
usuários, Estacionamento de trens, Poços de Ventilação / Saídas de 

Emergência e Túneis, com indicação de posicionamentos de 
equipamentos e instalações técnicas de acessos restritos.

- X X - 5 -

Decreto 58.052/12  Art 30 - inciso  III  -  Restrito aos documentos de Classes B, J, 
K, M,S5 e U. O uso impróprio destas informações por pessoas para práticas 

criminosas e de sabotagem pode acarretar graves interferências à prestação dos 
serviços, com sérios riscos à segurança dos usuários, empregados e 

contratados.  - Obs.: enquanto as séries documentais oferecerem risco de 
segurança aos usuários deverão as mesmas permanecer na condição de 

sigilosas

07.00.03, 01.01.01 e 01.02.02 ATIVIDADES TÉCNICAS, PADRÕES, PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO 
NORMALIZADA

ESTUDOS, ROTINAS, PADRÕES, PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS, MANUAIS OPERACIONAIS, INSTRUÇÕES DE 

SERVIÇO E PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO
- X X - 5 -

Decreto 58.052/12  Art 30 - inciso  III  - Documentos que descrevem a rotina de 
atividades, sendo parte de seu conteúdo informações técnicas vitais ao 

funcionamento dos diversos sistemas, contendo informações estratégicas e 
técnicas vitais ao funcionamento dos mesmos e consequentemente podem 

comprometer a segurança dos usuários e empregados.  - Obs.: enquanto as 
séries documentais oferecerem risco de segurança aos usuários deverão as 

mesmas permanecer na condição de sigilosas.

APROVADA EM 01/02/2016

CLODOALDO PELISSIONI JULIANA APARECIDA CATARINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPLITANOS COORDEANDORA DA CADA DA SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTES METROPLITANOS

Legenda :  PE  – Pessoais; SG – Sigilosos; U  – Ultrassecreto; S  – Secreto;  R – Reservado; PP – Prazo de restrição de acesso / Pessoais; PS  – Prazo de restrição de acesso / Sigilosos; E  - evento que define o final da restrição de acesso / Sigilosos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

                                 TABELA DE DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSOS E PESSOAIS - TDDISP

CLASSIFICAÇÃO
DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSOS E/OU PESSOAIS

FUNDAMENTOS DA RESTRIÇÃO DE ACESSO / OBSERVAÇÕES / 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

PRAZO DE RESTRIÇÃO DE 
ACESSO (EM ANOS)

MATÉRIAS PESSOAIS E/OU SIGILOSASCÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO 
DA SÉRIE DOCUMENTAL NOME DA SÉRIE DOCUMENTAL

CATEGORIA

06.02.01 e 04.04.08

                  DOCUMENTOS TÉCNICOS                                        
Análise de segurança  - NA;  Arquitetura de software - AS; Configuração de 

equipamento-CE; Concepção de canteiro de obra-CO; Croqui-CQ; Concepção de 
sistemas-CS; Desenho-DE; Diagrama-DG; Dossiê-DS; Relatório de diretrizes técnicas 

de projeto-DT; Dicionário de variáveis-DV; Especificação de equipamento-EE; 
Especificação técnica de material-EM; Especificação de processo-EP; Esquema unifilar 

e elétrico-EQ; Especificação de Requisitos-ER; Especificação de serviço-ES; 
Especificação técnica-ET; Formulário de teste-FT; Roteiro de Manutenção Preventiva-
GC; Plano de Atividades de Manutenção-GM; Planilha de Atividades e Tempos-GP; 

Atividades de Manutenção Preventiva-GV; Parâmetros para Programação-GZ; 
Especificação de Requisitos de Hardware-HR; Instrução complementar-IC; Índice de 

documento-ID; Instrução de projeto-IP; Instrução técnica-IT; Lista de cabos-LC; Lista de 
material-LM; Memorial de cálculo-MC; Memorial descritivo e justificativo-MD; Manual de 
manutenção-MM; Manual de operação-MO; Manual de geração de software/programa-
MP; Manual de programa de qualidade-MQ; Procedimento de conservação-PC; Plano 
de inspeção e testes em fábrica-PF; Programas de computador-PG; Procedimento de 
inspeção -PI ; Procedimento de teste de instalação-PL; Procedimento de montagem -

PN; Projeto padrão-PP; Plano de qualidade de software-PQ; Procedimento de 
segurança, higiene e medicina do trabalho-PS ; Procedimento de teste-PT; 

Procedimento de movimentação e armazenagem de cargas-PV; Relatório de serviços 
executados -RS; Relatório técnico-RT; Relatório de diretrizes técnicas e operacionais-

RZ; Listagem de simulação-SM; Especificação de requisitos de Software

Legenda: PE – Pessoais; SG – Sigilosos; U – Ultrassecreto; S – Secreto; R – Reservado; PP – Prazo de restrição de acesso / Pessoais; PS – Prazo de restrição de acesso / Sigilosos; E - evento que define o final da restrição de acesso / Sigilosos

PE SG U S R PP PS E

07.00.03 RELATÓRIOS DE DESEMPENHO DE MANUTENÇÃO
RELATÓRIO CONTENDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO 

MATERIAL RODANTE, DOS SISTEMAS, DAS ESTRUTURAS DE 
SUSTENÇÃO E INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS FIXOS

- X X - 5 -

Decreto 58.052/12 Art 30 - III  - Os relatórios de desempenho contêm 
informações vitais aos diversos sistemas e que se divulgados podem colocar em 

risco a segurança dos usuários e empregados. - Obs.: enquanto as séries 
documentais oferecerem risco de segurança aos usuários deverão as mesmas 

permanecer na condição de sigilosas.

03.06.02.12 RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE OCORRÊNCIA - RIA- COPESE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE OCORRÊNCIA - RIA- 
COPESE - X X - 5 -

Decreto 58.052/12  Art 30 - inciso  III - Comissão Permanente de Segurança em 
Sistemas Operacionais - contém informações técnicas e estratégias operacionais 
que podem comprometer a segurança da operação. Não envolve segurança do 

trabalho.  - Obs.: enquanto as séries documentais oferecerem risco de segurança 
aos usuários deverão as mesmas permanecer na condição de sigilosas.

Aguardando classificação DIÁRIO OPERACIONAL - DOP DIÁRIO OPERACIONAL - CONTEM DADOS TÉCNICOS E PESSOAIS X X X 100 5 -

Decreto 58.052/12  Art. 30 - III e 35 - § 1º - contém dados técnicos  operacionais 
que podem colocar em risco a segurança dos usuários, assim como dados 

pessoais que devem ser preservados  - Obs.: enquanto as séries documentais 
oferecerem risco de segurança aos usuários deverão as mesmas permanecer na 

condição de sigilosas.

Aguardando classificação FICHA DE OCORRÊNCIA COM MATERIAL RODANTE - OMR FICHA DE OCORRÊNCIA COM MATERIAL RODANTE - OMR - X X - 5 -

Decreto 58.052/12  Art 30 - inciso  III - Contém informações técnicas e estratégias 
operacionais que podem comprometer a segurança.  - Obs.: enquanto as séries 
documentais oferecerem risco de segurança aos usuários deverão as mesmas 

permanecer na condição de sigilosas.

Aguardando classificação PROCESSO DE INCIDENTE NOTÁVEL RELATÓRIO TÉCNICO DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA E 
SITUAÇÕES DE ANORMALIDADE NA OPERAÇÃO X X 100 5 -

Decreto 58.052/12  Art. 30 - III e 35 - § 1º - Contém informações técnicas 
operacionais que podem colocar em risco a segurança dos usuários assim como, 

informações pessoais de acidentados, que devem ter o seu acesso restrito, 
independente da classificação de sigilo.  - Obs.: enquanto as séries documentais 
oferecerem risco de segurança aos usuários deverão as mesmas permanecer na 

condição de sigilosas.

Aguardando classificação RELATÓRIO DIÁRIO DE OCORRÊNCIA (CONSOLE CCO) RELATÓRIO DIÁRIO CONTEM INFORMAÇÕES TÉCNICAS, 
PESSOAIS E INVESTIGATIVAS X X X 100 5 -

Decreto 58.052/12  Art. 30 - III e 35 - § 1º   - contém informações técnicas 
operacionais que podem colocar em risco a segurança e informações pessoais 

que podem ter o seu acesso restrito independentemente de classificação de 
sigilo.   - Obs.: enquanto as séries documentais oferecerem risco de segurança 

aos usuários deverão as mesmas permanecer na condição de sigilosas.

01.02.03 ATENDIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS - APS, GUIA DE ENCAMINHAMENTO E SISTEMA 
DE OBJETOS ACHADOS E PERDIDOS (SOAP)

SERVIÇOS AOS USUÁRIOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS EM 
PRIMEIROS SOCORROS, GUIA DE ENCAMINHAMENTO E 

CONTROLE DE OBJETOS ACHADOS E PERDIDOS
X - 100 -

Decreto 58.052/12  Art. 30 - III e 35 - § 1º   - Contém dados pessoais de 
terceiros, que devem ter o seu acesso restrito, independentemente da 

classificação de sigilo.

01.02.03 RECIBO DE RECOLHIMENTO DE MERCADORIAS RECIBO DE RECOLHIMENTO DE MERCADORIAS X - 100 - -
Decreto 58.052/12 Art 35 § 1º  - contém dados pessoais dos portadores de 

mercadorias apreendidas. Contém dados das pessoas, que devem ser 
preservados independente da classificação de sigilo.

APROVADA EM 01/02/2016

CLODOALDO PELISSIONI JULIANA APARECIDA CATARINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPLITANOS COORDEANDORA DA CADA DA SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTES METROPLITANOS

Legenda :  PE  – Pessoais; SG – Sigilosos; U  – Ultrassecreto; S  – Secreto;  R – Reservado; PP – Prazo de restrição de acesso / Pessoais; PS  – Prazo de restrição de acesso / Sigilosos; E  - evento que define o final da restrição de acesso / Sigilosos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

                                 TABELA DE DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSOS E PESSOAIS - TDDISP

CLASSIFICAÇÃO
DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSOS E/OU PESSOAIS

FUNDAMENTOS DA RESTRIÇÃO DE ACESSO / OBSERVAÇÕES / 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

PRAZO DE RESTRIÇÃO DE 
ACESSO (EM ANOS)

MATÉRIAS PESSOAIS E/OU SIGILOSASCÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO 
DA SÉRIE DOCUMENTAL NOME DA SÉRIE DOCUMENTAL

CATEGORIA

Legenda: PE – Pessoais; SG – Sigilosos; U – Ultrassecreto; S – Secreto; R – Reservado; PP – Prazo de restrição de acesso / Pessoais; PS – Prazo de restrição de acesso / Sigilosos; E - evento que define o final da restrição de acesso / Sigilosos

A Imprensa Oficial com o objetivo de valorizar o professor, passa a conceder desconto* de 40%  
em suas livrarias, Livraria Virtual (www.imprensaoficial.com.br/livraria) e  

Livraria XV de Novembro (Rua XV de Novembro, 318) a todos docentes da rede pública estadual e 
municipal do Estado de São Paulo, mediante apresentação de vínculo empregatício.

*desconto sobre preço de capa para os livros editados ou coeditados pela Imprensa Oficial


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2016-02-02T02:17:49-0200
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




