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No dia 21 de setembro, foi publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo o projeto de lei nº 881, que institui na Secretaria de Governo 
o Fundo Especial de Despesa da Unidade do Arquivo Público do Estado - 
FEARQ. Com a criação do Fundo, o Arquivo Público do Estado de São Paulo 
(APESP) poderá assegurar recursos para a expansão e aprimoramento das 
atividades desenvolvidas através da arrecadação de receita própria.

Serviços como reprodução e digitalização de documentos, transcrições 
paleográficas e emissão de certidões devem ser cobrados pela instituição. 
Atualmente, apenas o serviço de emissão de certidões é cobrado. O 
recolhimento desta taxa, a partir da aprovação deste PL, irá para o FEARQ. 
Também devem constituir a receita do FEARQ, as taxas recolhidas pela 
locação do auditório do APESP; valores cobrados em cursos, seminários 
e eventos promovidos pela instituição; valores provenientes da venda 
de publicações e outros objetos de uso arquivístico e de divulgação do 
Arquivo.

De acordo com o coordenador Fernando Padula, o fundo servirá 
principalmente para garantir o fortalecimento da instituição. “Podemos 
destacar como ações a capacitação, atualização e aperfeiçoamento dos 
servidores, a modernização técnico administrativa e a aquisição de bens, 

serviços e materiais para o desenvolvimento de atividades do Arquivo Público”, afirma Padula.

A lei entra em vigor a partir da aprovação pela Assembleia Legislativa e sanção do governador Geraldo Alckmin. 
A gestão do FEARQ será realizada pela coordenação do Arquivo Público do Estado e as atividades de apoio serão 
desempenhadas pela Secretaria de Governo.

arquivo Público alcança mais de 200 alunos em curso virtual inédito sobre Gestão Documental

arquivo Público recebe professores e alunos em visitas monitoradas

Governo envia projeto de lei para criação do Fearq

O Arquivo Público iniciou no dia 20 de setembro o primeiro curso de Gestão Documental em Ambiente 
Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). O curso, voltado para servidores e funcionários dos órgãos 
ligados ao Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), tem como objetivo capacitar seus 
quadros profissionais de forma a aprimorar o trabalho dos servidores que intervêm, diariamente, na 
produção, uso, tramitação, arquivamento, destinação e acesso de documentos públicos estaduais da 
administração direta e indireta.

Utilizando a plataforma Moodle, o curso terá duração de 40 horas e está dividido em quatro unidades, 
com um encontro presencial no próximo mês para uma atividade final. As unidades de aulas estão 
divididas pelos temas “Fundamentos da Arquivística”, “Gestão Documental e Sistema de Arquivos”, 
“Instrumentos de Gestão Documental” e ‘Gestão Documental e Direito de Acesso”. 

O DGSAESP pretende oferecer este curso regularmente, no formato de ensino a distância (EAD), para 
servidores públicos estaduais, a partir do próximo ano. Esta nova modalidade agrega-se a outros 
eventos de capacitação organizados pelo DGSAESP em 2017, como o ‘Ciclo de Debates sobre Gestão 
Documental’ (um encontro por mês, entre junho e novembro) e o seminário ‘Documentos Públicos na 
Era Digital’, realizado em abril, no Arquivo Público.

No dia 15 de setembro, o Arquivo Público do Estado de São Paulo 
(APESP) realizou uma visita técnica para alunos e professores do curso 
de História da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Três professores 
e 58 alunos de graduação e mestrado da UEM visitaram o Centro de 
Arquivo Administrativo e os Núcleos de Conservação, Acondicionamento, 
Microfilmagem, Biblioteca e Hemeroteca, Cartográfico, Permanente e 
Atendimento ao Público.

No dia 22, estiveram no APESP os professores doutores Edmir Perrotti 
e Ivete Pieruccini, da Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade 
de São Paulo (ECA-USP). A visita também foi uma oportunidade para que os 
professores e o coordenador Fernando Padula discutissem uma possível parceria 
entre as instituições. 

Já no dia 26, alunos do Senac Tatuapé e o professor Herman Voorwald, ex-
secretário estadual de Educação e ex-reitor da Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (Unesp), também conheceram as instalações e o trabalho       
técnico desenvolvido pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP).

Professores Edmir Perrotti e Ivete Pieruccini conhecem o Núcleo de Acon-
dicionamento do APESP através da explicação do servidor Décio Correa.
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O coordenador do APESP Fernando Padula e o 
professor Herman Voorwald.


