
CRONOLOGIA 
  

1983 
A Concepção do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP 
Publicado despacho do Governador André Franco Montoro designando membros para 
comporem a Comissão Especial de Estudos destinada à organização do Sistema 
Estadual de Arquivos do Arquivo do Estado – SAESP. 
 

1984 
Em outubro é publicado o Decreto nº 22.789, que institui o Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo – SAESP, bem como o Decreto nº 22.790, que autoriza a 
celebração de convênios relativos ao SAESP.  
  
Publicação do livro Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Edições Arquivo do 
Estado, Secretaria de Estado da Cultura.  
 

1985  
Em março, Resolução SC publicada no D.O.E. designa os nomes dos membros que 
então integrariam, pelo mandato de 2 anos, a Comissão Estadual de Arquivo, do 
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo.  
 
I Encontro para implantação do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, 
realizado em maio, reuniu arquivistas, técnicos de arquivo e representantes das 19 
Secretarias de Estado.  
 
Impressão do “Projeto de implantação do Sistema de Arquivos do Estado de São 
Paulo”, no Arquivo do Estado, visando à divulgação do Sistema de Arquivos do Estado 
de São Paulo.  
  
Impressão do “Processo de implantação do Sistema de Arquivos do Estado de São 
Paulo”, no Arquivo Público do Estado, para coletar os dados necessários à realização 
do diagnóstico da situação dos arquivos do Governo do Estado de São Paulo.  
  
Celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria da Cultura e a 
Fundação Getúlio Vargas visando à implantação do SAESP 
  

1986 
Edição do periódico Arquivo: boletim histórico e informativo, de 1984, dedicado ao 
Sistema Estadual de Arquivos.  
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1987 
Publicação do Diagnóstico da Situação dos Arquivos no Governo do Estado de São 
Paulo (órgãos da administração direta sediados na Capital), pela Secretaria de Estado 
da Cultura/IMESP.  
  
Publicação do folheto Sistema Estadual de Arquivos, pela Secretaria de Estado da 
Cultura, esclarecendo sobre o Decreto nº 22.789/84, seus agentes e seu 
funcionamento.  
  

1988 
Elaboração e encaminhamento de proposta de alterações na redação do Decreto nº 
22.789/84, para a criação de arquivos centrais nas Secretarias de Estado, como órgãos 
setoriais do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (Processo SC nº 00657/88).  
  

1989 
Em abril é publicado o Decreto nº 29.838, que dispõe sobre a constituição de Comissão 
de Avaliação de Documentos de Arquivo nas Secretarias de Estado e dá outras 
providências.  
  
Em junho acontece a primeira Reunião com as Comissões de Avaliação de Documentos 
de Arquivo nas Secretarias de Estado. 
  
Em setembro foi realizado o debate sobre “O papel do historiador na avaliação de 
documentos de arquivo”; iniciativa da Comissão Estadual de Arquivos, cujo objetivo 
era definir a participação do historiador na avaliação da documentação pública. 
  

1995 a Julho de 1997 
O SAESP permaneceu praticamente desativado de 1990 a julho de 1997. Desse 
período, não encontramos registros de ações efetivas para avaliar a enorme massa 
documental acumulada nos arquivos das Secretarias, Fundações e Autarquias, bem 
como no Arquivo Intermediário do Estado e muito menos propostas de normas para a 
produção, tramitação, informatização e acesso aos documentos dos arquivos.  
 
As prováveis eliminações de documentos públicos foram realizadas irregularmente, 
sem avaliação multidisciplinar, definição de critérios e autorização do órgão 
competente, como determinavam legislação federal e estadual vigentes. Por isso, é de 
se registrar o ineditismo do trabalho que o SAESP desenvolveu a partir de agosto de 
1997 enfrentando o grave problema da enorme massa documental acumulada nos 
órgãos e entidades da administração estadual e do esgotamento de espaço físico para 
se “guardar” documentos.  
 



Para garantir a produção de instrumentos que permitissem uma administração mais 
racional e moderna dos documentos produzidos pela administração estadual, iniciou-
se a implantação do programa de gestão documental. 
 
1997 (agosto a dezembro) 
O Arquivo do Estado foi transferido da Rua Dona Antônia de Queiroz, Consolação, para 
a Rua Voluntária da Pátria, 596, em Santana.  
  
A Profª Ieda Pimenta Bernardes foi designada para a coordenação do SAESP.  
  
Início da parceria do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP) com a 
Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP), que dura até o ano de 2006, para 
promover as 64 oficinas do Projeto "Como Fazer" e a publicação dos manuais da 
coleção "Como Fazer" (10 volumes), disponíveis para download gratuito na página do 
SAESP: www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp_publicacoes.php. 
 
Realização da V Conferência Nacional de Arquivos Públicos, promovida pelo Arquivo 
do Estado, com a apresentação da Comunicação “O Arquivo do Estado de São Paulo: 
Sistema de Arquivo e de Gestão Documental” e coordenação da 1ª Plenária 
“Diagnósticos”.  
 

1998  
Em maio, iniciaram-se os contatos com o Ministério Público, visando à gestão 
documental dentro da instituição e a celebração de um Termo de Cooperação Técnica. 
 
Representação do SAESP no XII Congresso Brasileiro de Arquivologia, ocasião em que 
a professora Ieda Pimenta Bernardes ministrou um curso sobre “Avaliação de 
Documentos de Arquivo”.  
 

1999 
Elaboração do Projeto “Um Sistema de Gestão Documental para a Administração 
Pública do Estado de São Paulo”, aprovado em novembro de 1999 pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, dentro do Programa de 
Pesquisas em Políticas Públicas. O projeto, dirigido a todos os órgãos e entidades da 
administração estadual, visava à produção de instrumentos indispensáveis para 
realizar a gestão de documentos no âmbito da administração estadual. 

 

Publicação do volume “Como implantar arquivos municipais” da coleção "Como 
Fazer", de autoria de Helena Corrêa Machado e Ana Maria de Almeida Camargo, 
especialmente dedicado aos municípios. 
 



Publicação, em Portugal, do artigo Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de 
Estado da Cultura, com a interveniência do Arquivo do Estado, unidade arquivística do 
Departamento de Museus e Arquivo, e o Ministério Público do Estado de São Paulo. In: 
Cadernos de Estudos Municipais/Vária: O homem e o Desenvolvimento Local. 
[Coimbra]: Arquivo Distrital de Braga e Universidade do Minho, vol. 11/12, 
junho/dezembro de 1999. 
 

2000 
No dia 11 de abril é realizado o “Seminário sobre avaliação de documentos de 
arquivo”.  O evento ocorreu em parceria com a Associação de Arquivistas de São Paulo 
e o Curso de Especialização em Organização de Arquivos do IEB/USP.  
  
Formalizada a parceria entre o Arquivo Público do Estado de São Paulo e o Ministério 
Público Estadual, por meio da assinatura de Termo de Cooperação Técnica (Diário 
Oficial de 01/09/2000). O SAESP passa a atuar como órgão técnico consultivo do 
Ministério Público. Veja mais aqui. 
 

2001 
Para garantir a implantação do Sistema de Gestão Documental, a equipe do SAESP 
concebeu um programa eletrônico, a partir do MS ACCESS, da Microsoft, que foi 
instalado em todas as unidades produtoras/acumuladoras de documentos, para a 
elaboração das Tabelas de Temporalidade. A base de dados tinha como objetivo 
sistematizar e facilitar a consolidação posterior de dados referentes à identificação e 
destinação dos documentos produzidos pelos órgãos da administração estadual.  
 
Em março, o SAESP encaminha ofício a todos os Prefeitos e Presidentes de Câmaras 
Municipais do Estado de São Paulo solicitando a institucionalização dos Arquivos 
Públicos Municipais e encaminhando um exemplar do manual "Subsídios para 
implantação de uma política Municipal de Arquivos: o Arquivo Municipal a Serviço dos 
Cidadãos", elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), em 2000. 
 
Em julho, o SAESP formula uma representação junto ao Ministério Público Estadual 
(MPSP) denunciando as administrações municipais por irregularidades e eventuais 
crimes por danos patrimoniais, bem como danos aos direitos individuais e coletivos. 
Marca o início das ações de assistência aos municípios. 
 
Em outubro, Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, Promotora de Justiça em São Paulo 
e Coordenadora da Comissão de Avaliação de Documentos do MPSP, apresenta a tese 
"Os Arquivos, o Ministério Público e a Democracia" durante o XIV Congresso Nacional 
do Ministério Público, realizado em Recife. Veja mais aqui. 
 



2002 
Em janeiro foi lançado o site do SAESP (http://www.saesp.sp.gov.br), visando maior 
agilidade no atendimento aos agentes do Sistema, e criado o "Canal aberto aos 
municípios paulistas", uma página na internet voltada para as prefeituras e câmaras 
municipais contendo manuais técnicos e legislação arquivística. 
 
Em dezembro foi publicada no Diário Oficial do Estado a proposta de “Plano de 
Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública 
do Estado de São Paulo: Atividades - Meio” para ciência, análise e manifestação das 
Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo, instituídas na Administração 
Estadual em conformidade com o Decreto Estadual nº 29.838, de 18 de abril de 1989.  
 
A proposta foi aberta, também, às sugestões de todos os órgãos, entidades e empresas 
da Administração Direta e Indireta do Estado, bem como aos demais interessados 
antes de sua definitiva oficialização. As contribuições devidamente fundamentadas do 
ponto de vista jurídico, técnico ou administrativo, foram incorporadas ao instrumento.  
 
 

O SAESP disponibiliza a página "Ameaças ao Patrimônio Arquivístico", pela qual 
qualquer cidadão pode denunciar práticas irregulares, descaso ou omissão em relação 
aos arquivos e documentos públicos. 
 
É criado o “Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Histórico-Cultural do Estado de 
São Paulo” dentro do Ministério Público Estadual pelo Ato nº 067/2002-PGJ, 
13/08/2002. Veja mais aqui. 
 
Em 8 de julho, o SAESP apresenta a palestra Termo de Cooperação Técnica entre o 
Arquivo do Estado e o Ministério Público Estadual: em defesa do patrimônio 
documental do Estado de São Paulo, no Simpósio Internacional de Arquivos 
Municipais, promovido pelo Conselho Internacional de Arquivos, Arquivo Público da 
Cidade do Rio de Janeiro e Fórum Nacional de Dirigentes de Arquivos Municipais, de 8 
a 12 de julho de 2002, no Rio de Janeiro. 
 
Em 16 de setembro, o SAESP apresenta a palestra Um programa de gestão 
documental para o Estado e os Municípios Paulistas, em evento organizado pela 
Coordenadoria de Apoio Operacional do Meio-Ambiente do Ministério Público 
Estadual. 
 
Em 10 de outubro, o SAESP apresenta a palestra Arquivo Público Municipal: 
modernização administrativa e preservação da memória, na Câmara Municipal de 
Jales/SP. 
 



2003 
Elaboração do índice do Plano de Classificação de Documentos da Administração 
Pública do Estado de São Paulo: Atividades - Meio. 
  
Apresentação do Projeto “Sistema Eletrônico de Gestão Documental: definição de 
requisitos” e participação no Congresso de Informática Pública – CONIP, realizado no 
período de 11 a 13 de junho.  
 
O SAESP elabora o Programa de Institucionalização e Implantação de Arquivos 
Públicos Municipais no Estado de São Paulo, aprovado pela Secretaria de Estado da 
Cultura. 
 
Em 5 de março, o Programa é apresentado durante o VII Encontro dos Dirigentes 
Municipais de Cultura do Estado de São Paulo, promovido pela Secretaria de Estado 
da Cultura. 
 
Em outubro, o SAESP organiza o I Encontro Paulista sobre Gestão Documental 
Pública: por uma política municipal de arquivos, em São Paulo, que contou com a 
participação de 36 municípios da região metropolitana e a presença de 88 agentes 
públicos municipais. 
 

2004  
Publicação do Decreto nº 48.897, que dispõe sobre os Arquivos Públicos, os 
documentos de arquivo e sua gestão, os Planos de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo, 
define normas para a avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo e dá 
providências correlatas. 
  
Publicação do Decreto nº 48.898, que aprova o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: 
Atividades-Meio e dá providências correlatas. 
  
Participação do SAESP no Grupo Técnico instituído para executar o planejamento e a 
estratégia visando à implantação do Protocolo Único da Administração Direta do 
Estado.  
 

Em abril, o SAESP organiza, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Turismo, por meio do Arquivo Municipal de Campinas, o II Encontro Paulista sobre 
Gestão Documental Pública: por uma política municipal de arquivos, que contou com a 
participação de 34 municípios e a presença de 116 agentes públicos municipais. 
 



Participação no Fórum “TI & Governo”, em 28 de maio, com a apresentação dos 
projetos de informatização desenvolvidos pelo SAESP, entre os dias 18 e 20 de junho.  
 
Em junho, o SAESP organiza, em parceria com a Fundação Cassiano Ricardo de São José 
dos Campos, o III Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: por uma 
política municipal de arquivos, que contou com a participação de 24 municípios e a 
presença de 185 agentes públicos municipais. 
 
Em agosto, o SAESP organiza, em parceria com a Coordenadoria de Turismo e Cultura 
de Cunha, o IV Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: por uma política 
municipal de arquivos, que contou com a participação de 6 municípios da região e a 
presença de 14 agentes públicos. 
 
Realização de cursos de treinamento para 220 agentes públicos representando as 56 
Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo, visando à aplicação do Plano de 
Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades - Meio, 
oficializados pelo Decreto nº 48.898/2004.  
 

2005  
No dia 22 de junho foi realizado, no auditório Ulysses Guimarães, no Palácio dos 
Bandeirantes, um encontro com 425 representantes das 71 Comissões de Avaliação 
de Documentos de Arquivo instituídas nos órgãos, entidades e empresas da 
administração estadual e o Grupo Técnico para a implementação do Protocolo Único. 
 
Elaboração do aplicativo “Propostas de Plano de Classificação e Tabela de 
Temporalidade de Documentos: atividades-Fim” para agilizar o trabalho a ser 
desenvolvido pelas Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo.  
  
Participação no XI Congresso de Informática Pública – CONIP, com a apresentação da 
palestra “A transformação de sistemas de protocolo e GED na administração pública 
por meio de conceitos da arquivologia: os SEGD e GADE”, em 17 de maio.  
 
Em 30 e 31 de maio, o SAESP participa da I Reunião Regional de Arquivos Municipais, 
em Marília, organizado pelo Conselho do curso de Arquivologia da UNESP. 
 
O SAESP desenvolve um banco de dados, em Microsoft Access, para gerenciar as 
atividades e informações do Núcleo de Assistência aos Municípios. 
 
Em 19 de outubro, O SAESP apresenta a palestra O Arquivo do Estado e a 
institucionalização de arquivos públicos municipais no Estado de São Paulo, no 
workshop O papel dos Arquivos municipais no fortalecimento do Sistema Nacional de 



Arquivos, realizado durante o VI Congresso de Arquivologia do Mercosul, em São José 
dos Campos. 
 

2006 

Criado o Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, 
momento no qual incorpora oficialmente a atribuição de assistência aos municípios 
paulistas. (Decreto nº 50.659, de 30/03/2006). 
 
Em de abril, o DGSAESP apresenta a palestra O Município, seus arquivos e os cidadãos 
– a importância da informação para a manutenção da cidadania durante o Encontro de 
Municípios, organizado pelo Arquivo Público do Paraná. 
 
Em outubro, o DGSAESP organiza, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura 
de Ribeirão Preto, o VI Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: por uma 
política municipal de arquivos, que contou com a participação de 31 municípios e a 
presença de 195 agentes públicos. 
 
Publicação do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos 
das Atividades- Meio, com a entrega de 2 mil exemplares.  
 
Organização do Encontro com as Comissões de Avaliação de Documentos: 
lançamento da publicação: Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de 
Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividade-Meio, 
realizado no dia 05 setembro.  
 
Nos dias 24 e 25 de outubro foi realizado o Seminário “Gestão Documental e 
Tecnologias da Informação: desafios e tendências”. O evento foi organizado pelo 
Departamento de Gestão do SAESP, que apresentou a palestra sobre “Definição de 
normas para a inclusão de documentos digitais no Sistema de Protocolo Único da 
Administração Pública do Estado de São Paulo”, e teve a participação de 220 agentes 
públicos.  
 
Elaboração e aplicação de Treinamento a 70 Comissões de Avaliação de Documentos 
de Arquivo, instituídas nos órgãos, entidades e empresas da administração estadual, 
num total de 486 participantes, para a elaboração dos Planos de Classificação e das 
Tabelas de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim da Administração 
Estadual. 
 
Participação no II Seminário de Memória, Arquivos, Museus e Biblioteca do Litoral 
Paulista e Vale do Ribeira, apresentando a palestra sobre “O Sistema de Arquivos do 



Estado de São Paulo e a implementação de política pública de gestão de documentos 
na administração paulista”.  
  

2007 
Em julho, o Arquivo Público do Estado foi transferido para Secretaria da Casa Civil, 
passando a dispor de uma estrutura mais adequada ao cumprimento de suas 
atribuições.  
 
É aprovada a criação de uma unidade técnica especialmente planejada para prestar o 
atendimento aos municípios: o Núcleo de Assistência Técnica aos Municípios, 
vinculado ao Centro de Gestão Documental do Departamento de Gestão do SAESP 
(Decreto nº 52.026, de 1/8/2007). 
 
O DGSAESP publica a obra "Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de 
Documentos para as Administrações Públicas Municipais", de autoria de Daise 
Apparecida Oliveira, que passou a ser distribuída gratuitamente para os municípios 
paulistas. Veja mais aqui. A obra encontra-se disponível para download gratuito na 
página do DGSAESP. www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/pdf/Livro_Daise.pdf 
 
Em outubro, o DGSAESP organiza, em São Paulo, o VII Encontro Paulista sobre Gestão 
Documental Pública: por uma política municipal de arquivos, que contou com a 
participação de 83 municípios e a presença de 193 agentes públicos. 
 
Em novembro, o DGSAESP apresenta o trabalho Guia de Fontes de Fomento: um 
subsídio à formalização de parcerias com instituições públicas e privadas no VII 
Congresso de Arquivologia do Mercosul, que ocorreu entre 21 e 24 de novembro de 
2007, em Viña del Mar, no Chile. 
 
Realização de diagnóstico de acervos arquivísticos com a colaboração das Comissões 
de Avaliação de Documentos de Arquivo instituídas na Administração Estadual. O 
resultado do diagnóstico foi imprescindível para justificar a proposta de ampliação do 
espaço físico do Arquivo, com a construção de prédio anexo.  
 
Realização de diagnóstico de acervos iconográficos e cartográficos. Levantamento 
realizado junto às Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo sobre a 
mensuração do acervo iconográfico (fotografias) e acervo cartográfico (mapas e 
plantas) produzidos e/ou acumulados nas Secretarias do Governo, nas Entidades da 
Administração Estadual Paulista e na Procuradoria Geral do Estado. 
 



Realização da oficina “Como Elaborar Planos de Classificação e Tabelas de 
Temporalidade de Avaliação de Documentos de Arquivo”, na Associação de 
Arquivistas de São Paulo, nos dias 28 e 29 de junho.  
 
Nos dias 10 e 12 de setembro, o Departamento de Gestão do SAESP realizou o “Curso 
de Avaliação de Documentos de Arquivo”, em evento promovido pelo Arquivo 
Municipal de São Paulo e CEDEM/UNESP.  
  
No dia 3 de outubro, o Departamento de Gestão do SAESP apresentou a palestra “O 
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo e a implementação de política de gestão 
de documentos na Administração Estadual”, no Fórum Permanente de Arte e Cultura-
Pesquisa em Acervos e o Acesso ao Conhecimento e à Cultura: os instrumentos de 
gestão de documentos, realizado em Campinas/Biblioteca Central da UNICAMP.  
 

2008 
Participação no Grupo Técnico para Implementação do Sistema de Protocolo Único 
do Estado de São Paulo (Resolução CC- 10, de 25/fev/2005) com participação em 31 
reuniões de trabalho; 1 visita técnica; e execução das atividades previstas no Plano de 
Trabalho para a implementação do Sistema. 
 
Realização de diagnóstico sobre as unidades de Protocolo e Arquivo das Secretarias e 
Entidades da Administração Estadual.  
 
 

2009  
O Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público Estadual é renovado e 
ampliado. Veja mais aqui. 

 
O Núcleo de Assistência aos Municípios, do DG-SAESP, é elevado à categoria de Centro 
de Assistência aos Municípios (CAM), em nível de divisão técnica (Decreto nº 54.276, 
de 28/04/2009). 
 
Em 5 de março, o DGSAESP apresenta palestra sobre o trabalho de assistência aos 
municípios durante o XII Encontro dos Dirigentes Municipais de Cultura do Estado de 
São Paulo. 
 
Em julho, o DGSAESP organiza, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de 
São José do Rio Preto, o VIII Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: por 
uma política municipal de arquivos, que contou com a participação de 74 municípios e 
a presença de 204 agentes públicos municipais. 
 
Em outubro, o DGSAESP organiza, em parceria com a Prefeitura Municipal de Casa 
Branca, o IX Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: por uma política 



municipal de arquivos, que contou com a participação de 45 municípios e a presença 
de 125 agentes públicos municipais. 
 
Divulgação das atividades do Centro de Assistência aos Municípios (CAM) por meio da 
elaboração de um folder institucional e da reformulação da sua página no novo site do 
Arquivo Público do Estado. 
 
Participação do Departamento de Gestão Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo 
- SAESP no Projeto InterPARES – International Research on Permanent Authentic 
Records in Electronic System, projeto internacional de pesquisa que tem por objetivo 
desenvolver conhecimentos teórico-metodológicos para a preservação em longo prazo 
de documentos arquivísticos digitais autênticos. É integrado por uma equipe de 
professores e pesquisadores da Europa, Ásia, África e Américas, de diferentes 
disciplinas como Ciência e Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia, 
Direito e História, e coordenado pela University of British Columbia, do Canadá.  
 
Com o objetivo de aprimorar o planejamento de cursos e treinamentos sobre gestão 
documental aos servidores da Administração Pública Estadual, em 2009 foi realizado o 
“Censo sobre funcionários que atuam na área de gestão documental (Comissão de 
Avaliação de Documentos, Arquivo, Protocolo e Unidades similares)”. O Censo 
consistiu na aplicação de questionário de pesquisa a 2.145 servidores públicos.  
  
Elaboração da Instrução Normativa APE/SAESP-1, que estabelece diretrizes e define 
procedimentos para a gestão, a preservação e o acesso contínuo aos documentos 
arquivísticos digitais da Administração Pública Estadual Direta e Indireta.  
  
Em 23 de março, no Auditório da Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS, na 
cidade de São Paulo, O DGSAESP organizou e realizou o “II Seminário Gestão 
Documental e Tecnologias da Informação: Desafios e Tendências”. O evento contou 
com a participação de 240 servidores públicos, representantes das Comissões de 
Avaliação de Documentos de Arquivo (CADA), bem como dos GSTICs, GETIC, do 
Ministério Público do Estado e do Tribunal de Contas.  
  

2010 
Com o objetivo de realizar estudo de caso prevendo a análise de conformidade de 
Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações 
- SPdoc com os requisitos definidos pelo Projeto InterPARES, o Arquivo Nacional e o 
Arquivo Público do Estado firmaram um Acordo de Cooperação Técnica em 3 de 
novembro, publicado no Diário Oficial do Estado em 18/Nov/2010. 
 
Elaboração de Termo de Cooperação Técnica com a Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, com o objetivo de conjugar esforços visando à gestão, acesso e 



preservação de documentos públicos no Estado de São Paulo, a implementação de 
programa de gestão documental na Assembleia Legislativa e a prestação de orientação 
técnica pelo Arquivo Público do Estado (em andamento). 
 
Elaboração e oficialização da Instrução Normativa APE/SAESP-2, de 2 de dezembro de 
2010, que estabelece critérios para a avaliação da massa documental acumulada e 
procedimentos para a eliminação, transferência e recolhimento de documentos à 
Unidade do Arquivo Público do Estado  
 
Em 8 de novembro foi realizado o “III Seminário sobre Gestão Documental e 
Tecnologias da Informação: Desafios e Tendências”, em parceria com o MÊTRO. O 
evento teve a expressiva presença de 659 agentes públicos, representantes das 84 
Comissões de Avaliação de documentos de Arquivo (CADA), bem como dos Grupos 
Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação da Administração Pública 
Estadual, além da participação de representantes da Procuradoria Geral do Estado, da 
Defensoria Pública, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas, do Tribunal 
de Justiça, da Assembleia Legislativa e de inúmeras Administrações Municipais. 
 
Nos dias 16 e 17 de novembro, durante o 7º Encontro Plenário do TEAM Brasil, 
realizado na sede do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, foram apresentados os 
resultados inicias da primeira etapa do estudo de caso do SPdoc. 
 
Elaboração da minuta do Decreto nº 55.479, de 25/02/2010, alterado pelo Decreto nº 
56.260, de 06/10/2010, que institui o Comitê Gestor do SPdoc na Casa Civil, junto ao 
Gabinete do Secretário, para planejar a implementação progressiva e o 
aperfeiçoamento contínuo do SPdoc.  
 
O Procurador Geral de Justiça recomenda aos promotores de justiça do meio 
ambiente de todo o Estado que buscassem a implementação de política de arquivos e 
gestão documental no âmbito dos municípios, com o apoio técnico do DGSAESP (Aviso 
nº 96/2010 - PGJ de 17/02/2010 – Diário Oficial 20 e 23/02/2010 — Seção 1). Veja 
mais aqui. 
 

2011 
Lançado o Programa de Gestão Documental Itinerante – PGDI: conjunto de ações 
planejadas que previa o deslocamento de dez equipes técnicas do Departamento de 
Gestão do SAESP aos órgãos da Administração Direta para orientar a avaliação da 
massa documental acumulada, a elaboração e aplicação de planos de classificação e 
tabelas de temporalidade, bem como o recolhimento de documentos de valor 
permanente ao Arquivo Público do Estado.  



Em 24 de fevereiro, o DGSAESP apresenta palestra sobre o trabalho de assistência aos 
municípios na Assembleia Legislativa de São Paulo, durante o III Encontro Estadual de 
Agentes Públicos Municipais. 
 
Em agosto, inicia-se a realização do Programa de Gestão Documental Itinerante nos 
Municípios (PGDIM), que previa visitas técnicas às Câmaras Municipais e Prefeituras 
dos 15 municípios com o objetivo de fomentar melhorias na política de gestão 
documental de cada município e estimular que se tornem referência em política de 
Arquivos em suas respectivas regiões. 
 
Em novembro, o DGSAESP organiza, em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Araraquara, o X Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: por uma política 
municipal de arquivos, que contou com a participação de 32 municípios e a presença 
de 103 agentes públicos municipais. 
 

Em dezembro, CAM dá início à orientação sobre a regulamentação da Lei de Acesso à 
Informação - LAI. Com a promulgação da Lei Federal nº 12.527/11, o CAM expede 
1.290 ofícios dirigidos a todos os prefeitos e presidentes de câmaras municipais do 
estado de São Paulo, destacando a importância da organização dos Arquivos para o 
cumprimento dessa norma. 
 
Desenvolvimento do site institucional do Comitê Gestor do SPdoc - Sistema 
Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações.  
 
Celebração de convênio entre a Casa Civil, por meio do Arquivo Público do Estado, e 
a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (Processo CC nº 
76839/2010), para a formulação e implementação de programa de gestão, acesso e 
preservação de documentos produzidos e/ou acumulados pela Fundação SEADE; e a 
definição de critérios técnicos de seleção de amostragem a ser preservada, no caso de 
documentos públicos destinados à eliminação, em conformidade com o Decreto nº 
48.897/2004, art. 29.  
  
Elaboração do "Manual de Procedimentos de Protocolo" (versão preliminar) a partir 
de estudos e pesquisas visando à padronização das rotinas das unidades de protocolo 
e arquivo da administração pública estadual.  
  
Realização do “I Ciclo de Palestras sobre Arquivos e Gestão Documental: 
Aperfeiçoamento e Atualização Profissional”, em parceria com o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, no período de 21 a 25 de março. O evento teve como objetivo 
promover a capacitação técnica na área arquivística de aproximadamente 150 
servidores das duas instituições, inclusive dos Executivos Públicos aprovados no último 
concurso. O evento reuniu dez grandes especialistas para tratarem de temas 



contemporâneos do maior interesse para a formulação de políticas públicas de gestão 
e preservação documental.  
  
Organização e participação no “X Encontro Paulista sobre Gestão Documental 
Pública: por uma política municipal de arquivos”, em parceria com a Prefeitura de 
Araraquara, realizado em 8 de novembro em Araraquara, reunindo 32 municípios e 
103 agentes municipais. O evento teve por objetivo oferecer fundamentos legais e 
técnicos para a criação de Arquivos Públicos Municipais e a implantação de políticas 
municipais de gestão documental.  
  
Participação e apoio na 1ª Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social 
- CONSOCIAL, em parceria com a CGA, que veio a se realizar no período de 30/03 a 
1º/04 de 2012.  
  

2012 

Publicação do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta, no Estado 
de São Paulo, a Lei federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso 
a informações. 
 
Participação do DGSAESP no Grupo Técnico do Ministério da Justiça (Portarias nº 625, 
23/4/12 e nº 1636, 1/8/12, atualizadas nº 3.122, de 03/12/12) criado para rever Lei 
federal nº 8.159/91 e o Decreto nº 4.073/02, bem como elaborar Plano de Ação para o 
setor de arquivos públicos.  
 
Participação do DGSAESP no Grupo Técnico (Resolução CC-71, de 11/06/2012, alterada 
pela Resolução CC-76, de 19/06/2012) responsável por propor ações estratégicas que 
objetivem a efetividade da política de acesso às informações, notadamente a 
implantação do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de 
Documentos e Informações - SPdoc e dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC.  
  
O Arquivo Público do Estado Instala em seu prédio a Central de Atendimento ao 
Cidadão (CAC), responsável por coordenar a integração sistêmica dos Serviços de 
Informações ao Cidadão (SIC) instituídos nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual, além de atender e orientar o cidadão que não sabe a qual órgão ou 
entidade se reportar para obter o documento, dado ou informação pública de seu 
interesse.  
  
Realização do “IV Seminário Gestão Documental e Tecnologias da Informação: 
Oficina de capacitação sobre a Lei federal nº 12.527/11” em 15 de maio de 2012, no 
Auditório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O evento reuniu 320 
participantes, entre eles, servidores públicos representantes das Comissões de 



Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, de Grupos Setoriais de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Administração, servidores do Tribunal de Justiça de São 
Paulo e funcionários da Escola Paulista da Magistratura, além de representantes das 
câmaras e prefeituras municipais.  
 
Realização da “I Reunião Executiva para Alinhamento das Ações e Providências 
Necessárias para Instalação dos Serviços de Informações ao Cidadão – SIC”, em 4 de 
julho, no auditório do Arquivo Público do Estado, com a presença de 221 servidores 
públicos. O evento teve por objetivo orientar acerca das ações estratégicas para a 
implementação do Decreto nº 58.052/2012 que regulamenta a Lei de Acesso à 
Informação, orientar os responsáveis pelos SIC e equipes de atendentes acerca das 
providências necessárias para a instalação e o funcionamento dos Serviços, além de 
esclarecer às Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA sobre a 
ampliação de suas atribuições determinadas pelo Decreto nº 58.052/2012.  
  
Em agosto, o CAM estabelece parceria com a Câmara Municipal de Barueri para a 
elaboração do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos 
da Câmara de Barueri e do Poder Legislativo, que servirá de modelo para as demais 
Câmaras Municipais Paulistas.  
 
Realização da “II Reunião Executiva para Instalação dos Serviços de Informações ao 
Cidadão – SIC” para o diagnóstico sobre o processo de implementação do SIC nos 90 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. Para atender a todos os órgãos 
e entidades, foram realizadas 35 reuniões no Arquivo Público do Estado, distribuídas 
em 11 reuniões nos dias 1 e 2 de agosto com órgãos da administração direta e 24 
reuniões no período de 9 a 16 de agosto com as entidades da administração indireta. 
Os encontros reuniram 155 participantes, constituídos por responsáveis e integrantes 
dos SIC. Após a consolidação dos dados obtidos, foram encaminhados Planos de ação 
personalizados aos 90 órgãos e entidades.  
  
Participação na “III Reunião Executiva para Instalação dos Serviços de Informações ao 
Cidadão – SIC”, promovida pela Secretaria de Gestão Pública e pela Fundação de 
Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, em parceria com o Arquivo Público do 
Estado. O evento, realizado em 8 de agosto, no auditório da FUNDAP, reuniu 77 
servidores públicos, e teve por objetivo orientar os responsáveis pelo SIC acerca da 
Transparência Ativa e do Sistema SIC.SP (Sistema Integrado de Informações ao 
Cidadão).  
  
Realização do “II Ciclo de Palestras sobre Arquivos e Gestão Documental: 
aperfeiçoamento e atualização profissional”, durante os dias 16, 17 e 18 de outubro, 
no auditório do Arquivo Público do Estado, com o objetivo de disseminar aos 
servidores do Arquivo Público do Estado informações sobre a Lei de Acesso à 



Informação nº 12.527/2011 e sobre o Decreto nº 58.052/2012, que a regulamenta no 
âmbito estadual, bem como disseminar conhecimentos sobre a Política Estadual de 
Acesso à Informação e sobre as atividades em curso sob a responsabilidade do Arquivo 
Público. O evento reuniu 107 funcionários do Arquivo Público do Estado e 44 
servidores de outros órgãos/entidades.  
  
Organização e realização, em parceria com a Secretaria da Fazenda, do “Seminário 
Gestão Documental e Acesso à Informação” em 29 de novembro, no auditório da 
Secretaria da Fazenda. O evento contou com a participação de oito palestrantes para 
disseminar informações sobre a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011 e sobre o 
Decreto nº 58.052/2012, que a regulamenta na Administração Estadual, bem como 
temas correlatos. O público foi formado por 337 participantes presenciais, funcionários 
dos órgãos/entidades da Administração Pública direta e indireta, além de 19 polos da 
Secretaria da Fazenda no interior do Estado, que acompanharam o Seminário por meio 
de videoconferência. O evento também foi transmitido ao vivo pela internet, contando 
com 470 acessos, via TecReg – Tecnologia para Rede de Escolas de Governo. 
 
Com o objetivo de capacitar os responsáveis e as equipes de atendentes dos SIC 
quanto ao uso do sistema e suas funcionalidades, foi realizado, nos dias 11, 12 e 13 de 
dezembro, no laboratório da FUNDAP, o treinamento para operação do Sistema 
SIC.SP O evento foi organizado pelo Arquivo Público do Estado e pela Secretaria de 
Gestão Pública, com apoio da Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP 
e do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O treinamento contou 
com a presença de 125 servidores públicos que atuam nos Serviços de Informações ao 
Cidadão – SIC dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.  
  
Elaboração, pelo CAM, de formulário eletrônico para facilitar o processo de elaboração 
do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder 
Legislativo.  
 
Em novembro é assinado o Termo de Cooperação Técnica com a Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, com o objetivo de conjugar esforços visando à 
gestão, acesso e preservação de documentos públicos no Estado de São Paulo.  
 
Em dezembro o CAM inicia os trabalhos em parceria com o Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra), com objetivo de elaborar estratégias 
relacionadas à implementação de políticas públicas de gestão documental e 
institucionalização de Arquivos Públicos Municipais, em escala regional.  
 
Validação do Manual de Normas e Procedimentos para Protocolos com 
representantes de diferentes órgãos e entidades da Administração Estadual, em 5 
reuniões de trabalho nos meses de novembro e dezembro.  



  
Projeto de Identificação de documentos produzidos e/ou acumulados pelo 
Departamento Estadual de Ordem Política e Social - DEOPS em 1.575 delegacias da 
Polícia Civil da Secretaria da Segurança Pública – SSP.  
 
Conclusão do Estudo de caso do SPdoc (Projeto Internacional InterPARES) com a 
elaboração de um plano de ação que indicou, entre outras medidas imperativas para o 
aprimoramento do SPdoc, a análise de conformidade do sistema com a Instrução 
Normativa APE/SAESP – 1/2009.  
  

2013 

Coordenação da instalação dos Serviços de Informações ao Cidadão (SICs) em toda 
Administração Estadual Paulista. 
 
Início do Projeto de Modernização e aprimoramento do SPdoc referencial, em 
conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP – 1/2009, de acordo com o 
contrato firmado em 2012, entre a Casa Civil e a PRODESP. 
 
Em março, o DGSAESP participa do Encontro do Governo do Estado de São Paulo com 
os Prefeitos Paulistas, no Memorial da América Latina, que dá início ao Programa 
Transparência Municipal. 
 
Entre abril e maio a equipe do CAM participa de 17 encontros do Programa 
Transparência Municipal nos municípios paulistas (Ribeirão Preto, Franca, Barretos, 
Presidente Prudente, Marília, Bauru, São Carlos, Rio Claro, Campinas, Botucatu, 
Sorocaba, São Paulo, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Araçatuba, Registro e São 
José dos Campos), apresentando palestras para capacitar e treinar os agentes públicos 
municipais nos temas transparência da gestão pública e regulamentação da Lei de 
Acesso à Informação.  
 
Em junho, o CAM participa da videoconferência sobre A Lei de Acesso a Informação, 
organizada pela FUNDAP, como parte do Programa de Transparência Municipal. 
 
Em agosto, é formado um grupo de representantes de Câmaras municipais parceiras 
para auxiliar na elaboração do Plano de Classificação modelo para câmaras municipais 
paulistas.  
 
Em outubro, é colocada em produção uma nova base de dados (HTML, inserção de 
novos campos, acesso remoto e múltiplo) para monitoramento das atividades do CAM. 
 
Em outubro, ainda, o CAM participa de videoconferência sobre Gestão Documental, 
organizada pela FUNDAP, como parte do Programa de Transparência Municipal. 
 



Em novembro, o DGSAESP organiza, em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Araraquara, XI Encontro Paulista sobre gestão documental e acesso à informação, 
que teve como tema específico a Lei de Acesso à Informação nos municípios, e contou 
com a participação de 60 municípios e a presença de 201 agentes públicos municipais. 

 
2014 

Publicação do Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo para a Administração 
Pública do Estado de São Paulo. Esta publicação é fruto do trabalho desenvolvido pela 
equipe técnica do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São 
Paulo - SAESP, no período de 2011 a 2013, com a colaboração das Unidades com 
atribuições de Protocolo de diversos órgãos e entidades da Administração Pública do 
Estado de São Paulo.   
 
Oficializado pelo Decreto nº 60.334 de 03 de abril de 2014, o Manual reúne normas e 
procedimentos, visando à padronização das atividades de protocolo e a otimização das 
práticas administrativas nos órgão e entidades estaduais.  

 
Em 7 de abril, o DGSAESP organiza, em parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal 
de Caraguatatuba, XII Encontro Paulista sobre gestão documental e acesso à 
informação, que contou com a participação de 29 municípios e a presença de 140 
agentes públicos municipais. 
 
Em 25 de abril, o DGSAESP organiza, em parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal 
de Registro, XIII Encontro Paulista sobre gestão documental e acesso à informação, 
que contou com a participação de 26 municípios e a presença de 105 agentes públicos 
municipais. 
 
Em 7 de maio, o DGSAESP organiza, em parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal 
de Franca, XIV Encontro Paulista sobre gestão documental e acesso à informação, 
que contou com a participação de 25 municípios e a presença de 152 agentes públicos 
municipais. 
 
O Procurador Geral de Justiça recomenda aos promotores de justiça, a pedido do 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva 
(núcleo do patrimônio público), reeditou aviso aos Promotores divulgando o apoio 
técnico do Centro de Assistência aos Municípios/DGSAESP nas ações sobre Gestão 
Documental, Arquivo Público e, também, implementação da Lei de Acesso a 
Informação. O aviso informa, ainda, que todo o material sobre estes temas, inclusive 
com subsídios para a implementação da LAI, encontra-se à disposição dos promotores 
e procuradores de Justiça na página eletrônica: CAO-Cível \> Patrimônio Público \> Lei 
de Transparência/Acesso à Informação \> Gestão documental e Arquivo Público. (Aviso 
nº 171/2014-PGJ de 07/05/2014 - Diário Oficial 08, 13 e 16/05/2014 — Seção 1). Veja 
mais aqui. 
 


