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Plano Diretor - Políticas

Missão: 

Atuar como órgão normativo e coordenar a execução da política estadual de arquivos, por 
meio da gestão, preservação e acesso aos documentos públicos, contribuindo para a eficiência 
e memória da administração pública, o acesso à informação, a produção de conhecimento e a 
garantia de direitos aos cidadãos.

Visão: 

Consolidar-se como instituição arquivística inovadora e de referência, imprescindível às 
decisões governamentais, à defesa dos direitos dos cidadãos, à promoção da transparência pública, 
da governança digital; e assegurar o pleno funcionamento do Sistema de Arquivos do Estado de 
São Paulo – SAESP.

Valores: 

• Compromisso social com a transparência da gestão pública e direito de acesso à informação.

• Compromisso com sua missão institucional de natureza pública e estatal.

• Respeito ao conhecimento arquivístico e ao Código de Ética dos Arquivistas.

• Excelência, inovação e qualidade.

• Diálogo, cooperação e especialização profissional.
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Plano Diretor do APESP: uma construção coletiva

Neste momento de apresentação dos trabalhos de construção do Plano Diretor – PD, 
agradecemos aos servidores pela ampla e efetiva participação e pelo expressivo resultado 
alcançado.

Podemos afirmar que a participação dos servidores do APESP neste processo sempre foi 
um pressuposto; um plano elaborado coletiva e democraticamente resulta em reconhecimento, 
legitimidade e institucionalidade, gerando maior concretização de resultados e norteando a 
instituição ao propósito esperado pelos que a conduzem diariamente. Este trabalho contou com 
a expressiva participação dos servidores e representação de todos os setores de nossa instituição. 

Ressaltamos que tal participação ocorreu não somente nos vários grupos de trabalhos, nas 
discussões com os mediadores, na elaboração e apresentação dos diagnósticos, nas análises das 
matrizes swot, tão bem elaboradas com base na experiência e conhecimentos acumulados pelos 
servidores, como também, nas discussões ocorridas nas instâncias colegiadas, como o Fórum dos 
Diretores, que aprofundou e debateu cada um dos nove eixos temáticos. Períodos para consulta 
pública foram disponibilizados após a finalização de cada uma das nove políticas, momentos nos 
quais os servidores puderam contribuir com sugestões. Manifestações também ocorreram por 
meio da caixa de sugestões que representou uma via de livre comunicação, contribuindo com o 
processo participativo. 

Agradecemos a todos os servidores que, em maior ou menor grau, participaram, em algum 
momento, da construção do Plano Diretor, registrando especial agradecimento àqueles que 
foram parte ativa dos Grupos de Trabalho, dos colaboradores que subsidiaram e participaram das 
discussões nos grupos ou nas instâncias de governança do Plano e aos membros da Comissão de 
Gestão do PD.

Por fim, agradecemos à valiosa colaboração de profissionais no desenvolvimento do Plano 
Diretor: à professora Ana Maria Camargo que contribuiu enriquecendo as discussões em reunião 
do Fórum de Diretores, à consultora Sandra Souza Pinto, à época professora da EGAP/SPG, pelo 
apoio na elaboração da política de gestão de pessoas; ao Mário Porto, da Corregedoria Geral da 
Administração, que proferiu palestra no auditório promovendo o debate e motivando os servidores 
a participarem do processo e, finalmente, destaque especial deve ser dado à consultora Sandra 
Inês Baraglio Granja, também à época professora da EGAP/SPG, que, pelo aporte metodológico, 
pela especial participação nas discussões, pelo seu empenho na condução ativa e colaborativa dos 
trabalhos,  possibilitou que este Plano Diretor fosse concretizado.

Fernando Padula Novaes 

Coordenador do Arquivo Público do Estado
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*Caso você tenha participado do processo do PD e seu nome não conste da relação, entre em contato com o Núcleo 
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APRESENTAÇÃO

O PLANO DIRETOR DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO APESP 
(2016-2019)

Em 2016 exprimiu-se a necessidade de realização de um planejamento estratégico como parte 
de uma agenda estratégica do APESP. Tal processo de construção do Plano Diretor (PD) foi realizado 
tendo como parâmetro a metodologia Gestão Orientada para Resultados (GOR). Por meio do PD, o 
APESP está construindo sua imprescindibilidade ao Governo do Estado de São Paulo, subsidiando 
informações e pesquisas para as decisões governamentais referentes às políticas públicas, como 
também atendendo as demandas dos cidadãos, garantindo seus direitos por meio dos documentos 
preservados no Arquivo, tornando e ofertando informação acessível, conferindo  transparência 
democrática aos atos do governo. 

Em um primeiro momento, o processo do planejamento estratégico exigiu uma imersão no 
levantamento das facilidades e dificuldades existentes na instituição. A identificação dos problemas 
foi validada e tratada pelos funcionários à luz da missão, visão e objetivos estratégicos do órgão. 

Para o desenvolvimento do PD, criou-se um sistema de governança que foi estruturado 
para responder à participação do planejamento estratégico. Primeiro, o Fórum do Plano Diretor. 
Semanalmente, reuniões do Fórum, composta por diretores de departamento, núcleos e centros, 
foram realizadas. Desses encontros, as declarações estratégicas foram formuladas e as situações 
a serem superadas foram discutidas. Outro eixo do sistema de governança foi a Comissão de 
Gestão do Plano Diretor (PD)1 do APESP que viabilizou e desenvolveu o processo de planejamento 
estratégico. Da mesma forma, a figura do mediador2/facilitador dos nove grupos de trabalhos 
criados e seus respectivos co-facilitadores foram primordiais na construção e sistematização de 
conteúdos.

Ainda dentro do sistema de governança, foram criados “pontos de recolhimento” de sugestões3 
em diversos formatos e em todo o período deste processo, e também, reuniões periódicas com 
todos os funcionários para dar a devolutiva em que etapa se encontrava os trabalhos e como 
progrediam. Além da busca constante da representatividade dos funcionários em cada etapa, 
criou-se também um sistema e cronograma de reuniões, na medida em que os conteúdos foram 
sendo construídos (retrabalhados, quando necessário) e acordados, eram submetidos às instâncias 
de discussão, comitês de integração, validação, de consenso ou de aprovação para a costura de 
tudo o que foi produzido.

1 Membros da Comissão: Clarissa Hirao, Anália Belisa Ribeiro, Letícia Gomes Bacalhau, Carlos Leite, Janaína Yamamoto, Fernanda dos Santos 
e Milton de Freitas Nunes.
2 Foi promovida capacitação aos mediadores eleitos e respectivos adjuntos em processo de facilitação e para a convergência de conteúdos.
3 Várias sugestões foram recebidas, também algumas reclamações. Ambas foram remetidas ao Fórum do Plano Diretor para apreciação e 
decisão, com devolutiva a todos que se manifestaram.
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A facilitação do processo perseguiu a provocação por meio de perguntas relacionadas com 
o contexto do trabalho e mobilização de experiências e interesses orientados aos resultados 
pretendidos pela instituição. Pode-se afirmar que houve boa participação dos funcionários do 
APESP4.  

Vários não quiseram se envolver diretamente na tarefa prática de elaborar diagnósticos, 
políticas e alguns documentos, mas desses, muitos acabaram por se envolver indiretamente. Houve 
algumas resistências ao Plano Diretor? Sim. Não poderia ter sido de outra forma, é componente 
essencial que as pessoas vejam de forma distinta o que representa a instituição e quais rumos 
desejam para a mesma. 

Superado o mapeamento dos problemas, nove embocaduras ou prioridades a serem 
enfrentadas foram definidas pelo Fórum, quais sejam: acesso, difusão, fortalecimento 
institucional, gestão de pessoas, documentos digitais5, preservação, tratamento e proteção do 
acervo, constituição do acervo, Sistemas de Arquivos do Estado de São Paulo. Cada eixo gerou 
uma árvore de problemas com respectivas causas, efeitos e interfaces com outras árvores.

As nove embocaduras, sem exceção, foram objeto de profundas discussões. Por adesão, 
funcionários foram convidados a aprofundar os diagnósticos de cada eixo, outros foram convidados 
pelo seu conhecimento técnico específico, convergindo, então, os olhares dos Diretores de 
Departamentos, Centros e dos grupos (GTs). Todo o material produzido ficou à disposição pela 
intranet.  Com muitas percepções a construção dessa totalidade foi essencial para compor fins 
analíticos e comparativos, resultando no aprofundamento das prioridades cristalizadas em nove 
objetivos estratégicos previamente definidos:

Figura 1: Objetivos Estratégicos do APESP

Fonte: Comissão de Gestão do Plano Diretor do APESP

4 Quase 60% do número de funcionários.
5 O documento nato digital é a fronteira atual a ser desbravada na gestão documental e arquivo histórico. 
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Importantíssimo registrar que vários objetivos estratégicos estão interfaceados com outros, 
o que se denominou como os “fios entre as árvores”, indicando as conexões que precisavam ser 
realizadas, tanto no plano visual das árvores, como nas operações/processos de trabalhos a serem 
desenhados no dia-a-dia organizacional para que as interfaces, de fato, ocorressem. Os nove 
objetivos estratégicos também foram a base para a construção das nove Políticas Específicas do 
APESP.

A importância de um Plano Diretor tem forte foco no consenso interno arregimentado em 
torno dos propósitos dos anos futuros, isso dependeu de todos envolvidos. O valor público no 
APESP foi algo compartilhado, imaginado e articulado com os devidos suportes operacionais. Para 
que legitimidade aumente progressivamente, as entregas devem ser reconhecidas pela sociedade 
de forma substantiva para que se chegue aos valores finais.

A imprescindibilidade do APESP para o GESP foi trabalhada no Plano Diretor com o alinhamento 
estratégico realizado, desde a identificação dos problemas declarados pelos envolvidos e suas 
respectivas análises até a projeção de linhas de ação, balizamento dos planejamentos anuais e 
delineamento de suas nove políticas específicas. 

---------

Sandra Inês Baraglio Granja é doutora pela Universidade de São Paulo, foi facilitadora do Plano 
Diretor do Arquivo Público do Estado, trabalha na Escola de Governo da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo.
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POLÍTICA DE CONSTITUIÇÃO DO ACERVO DO APESP

1. INTRODUÇÃO

O Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) é a instituição arquivística do Poder 

Executivo Estadual e órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), a 

quem compete formular e implementar a política estadual de arquivos, por meio da gestão, da 

preservação e do acesso à informação.

O acervo do Arquivo Público do Estado é constituído fundamentalmente por:

› Documentos intermediários e permanentes dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Direta, Indireta e Fundacional;

› Documentos privados de pessoas físicas ou jurídicas considerados de interesse público 

e social;

Compete ao APESP estabelecer critérios, normas e procedimentos para orientar o ingresso 

de documentos públicos ou privados, independentemente de seu gênero e suporte, respeitando a 

legislação vigente.

2. OBJETIVOS

2.1. Definir e implementar os critérios para ingresso de documentos, respeitando o perfil 

da instituição;

2.2. Implementar ações permanentes de ingresso de documentos no APESP no âmbito do 

Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP;

2.3. Garantir a preservação e o acesso a documentos de interesse da sociedade.

3. DIRETRIZES

3.1. A política de constituição do acervo do APESP decorre de critérios técnicos e objetivos 

estabelecidos na Política Estadual de Gestão Documental que orienta o funcionamento do Sistema 

de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP);

3.2. A política de aquisição de documentos que não integram o SAESP deve ser realizada em 

consonância com o perfil institucional do APESP e suas responsabilidades legais;
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3.3. O Arquivo Público do Estado deve adotar práticas e procedimentos que assegurem 

transferências e recolhimentos de documentos de forma contínua e ininterrupta, estabelecendo 

agenda e cronograma de ingresso;

3.4. O Arquivo Público do Estado, em conformidade com o art. 40 do Decreto nº 48.897/2004, 

deve avaliar a conveniência e oportunidade de transferências e recolhimentos de documentos 

ao seu acervo, observando a disponibilidade de espaço físico, o cumprimento dos procedimentos 

técnicos, seu potencial para pesquisa e sua complementaridade do acervo do APESP;

3.5. O recolhimento e transferência de documentos arquivísticos digitais devem ser 

assegurados por infraestrutura tecnológica e procedimentos compatíveis, assegurando a cadeia 

de custódia e o valor de prova dos documentos;

3.6. Os documentos que constituem o acervo permanente são inalienáveis e imprescritíveis;

3.7.  Eventuais casos de documentos que integram o acervo do APESP e que sofreram danos 

irreversíveis ou que estão duplicados, portanto passíveis de eliminação ou permuta, serão 

submetidos a uma instância para análise técnica e jurídica, cujas decisões devem ser publicizadas;

3.8. O material bibliográfico e hemerográfico que não integra fundos e coleções será gerido 

em consonância com o perfil da biblioteca e seu regulamento; 

3.9. As tratativas e os processos relativos às transferências e recolhimentos deverão ser 

conduzidos junto às Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA;

3.10. O APESP deve atuar na identificação e declaração de arquivos privados de interesse 

público e social;

3.11. O Arquivo Público adotará procedimento para providenciar a formalização do ingresso 

de documentos que eventualmente integram o acervo sem o devido instrumento de registro;

3.12. Fica vedado o recebimento de documentos sem a devida observância dos procedimentos 

previstos na Política Estadual de Arquivos;

3.13. Reforçar a atuação do Arquivo Público como repositório de publicações oficiais.

4. PARÂMETROS DE CONSTITUIÇÃO DO ACERVO

4.1. Dos dispositivos legais que orientam a constituição do acervo do APESP:

4.1.1. Art. 31, do Decreto nº 48.897/2004, que define o que são documentos de guarda 

permanente, a saber: 

I – os indicados nas Tabelas de Temporalidade de Documentos, que serão definitivamente 

preservados;
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II – os de arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas declarados de interesse público e 

social, nos termos da lei;

III – todos os processos, expediente e demais documentos produzidos, recebidos ou acumulados 

pelos órgãos da Administração Pública Estadual até o ano de 1940;

4.1.2. Art. 1º, parágrafo 2º, do Decreto nº 48.897/2004, que dispõe sobre o recolhimento de 

documentos de guarda permanente decorrente da cessação de atividade dos órgãos públicos, 

autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades 

de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos e organizações 

sociais, definidas como tal pela Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, no exercício de 

suas funções e atividades;

4.1.3. Art. 1º, parágrafo 3º, do Decreto nº 48.897/2004, que dispõe sobre o recolhimento de 

documentos de guarda permanente das empresas em processo de desestatização, parcial ou total;

4.1.4. Decreto nº 60.145/2014, que dispõe sobre recolhimento de documentos de guarda 

permanente, produzidos e acumulados pelos órgãos e entidades da Administração Pública estadual 

direta, indireta e fundacional;

4.1.5. Art. 20, inciso VI, do Decreto nº 54.276/2009, que dispõe sobre o acervo bibliográfico e 

hemerográfico do APESP; as coleções de livros e periódicos que integram os conjuntos documentais 

privados sob guarda da instituição; a aquisição de livros e periódicos para apoio aos trabalhos 

técnicos; a promoção de intercâmbio de publicações; e sobre o depósito legal das publicações 

oficiais ou co-edições dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Indireta 

e Fundacional;

4.1.6. Instrução Normativa APE/SAESP - 1/2009, Seção III, que dispõe sobre as condições para 

a transferência e o recolhimento de documentos arquivísticos digitais;

4.1.7. Instrução Normativa APE/SAESP - 2/2010, que estabelece critérios e procedimentos 

para recolhimento e transferência de documentos ao APESP;

4.1.8. Instrução Normativa APE/SAESP - 3/2015, que estabelece critérios complementares 

à Instrução Normativa APE/SAESP-2/2010, para o recolhimento de documentos à Unidade do 

Arquivo Público do Estado, visando a efetiva aplicação do Dec. Est. 60.145-2014;

4.2. Dos critérios para recolhimento de documentos públicos da Administração Estadual;

4.2.1. Os documentos públicos produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos do SAESP de 

guarda permanente, observado: a) o cumprimento dos prazos de guarda e a destinação definidos 

nas Tabelas de Temporalidade de Documentos; b) Instrução Normativa APE/SAESP nº 3, de 14 

setembro de 2015; c) avaliação conjunta de documentos posteriores a 1940 não previstos nas 
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Tabelas de Temporalidade de Documentos; d) desclassificação de eventual sigilo, com exceção dos 
órgãos extintos ou que cessaram suas atividades;

4.2.2. Os documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos do SAESP, 
até 31/12/1940;

4.2.3. As amostragens selecionadas para guarda permanente dos documentos destinados 
à eliminação;

4.2.4. Os documentos do acervo intermediário custodiado e avaliado pelo APESP, considerados 
de guarda permanente;

4.2.5. O cumprimento das normas e procedimentos técnicos estabelecidos, bem como outras 
providências consideradas necessárias na avaliação do Arquivo Público do Estado;

4.3. Dos critérios para transferência de documentos públicos da Administração Estadual;

4.3.1. Os documentos públicos produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos do SAESP 
de idade intermediária, observado: a) o cumprimento dos prazos de guarda definidos nas Tabelas 
de Temporalidade de Documentos; b) desclassificação de eventual sigilo, com exceção dos órgãos 
extintos ou que cessaram suas atividades; 

4.3.2. O cumprimento das normas e procedimentos técnicos estabelecidos, bem como outras 
providências consideradas necessárias na avaliação do Arquivo Público do Estado;

4.4. Dos critérios para ingresso de documentos privados de interesse público e social;

4.4.1. Documentos privados declarados de interesse público e social poderão integrar o acervo 
do Arquivo Público do Estado;

4.4.2. O acervo privado do Arquivo Público do Estado é constituído por:

4.4.2.1. Arquivo de titulares de cargos públicos do Estado de São Paulo;

4.4.2.2. Arquivos de organizações da sociedade civil cujas ações tiveram impacto em políticas 
públicas no Estado de São Paulo e na evolução estrutural da administração como a criação 
de secretarias; 

4.4.2.3. Arquivos complementares ao acervo público ou privado já existente;

4.4.2.4. Arquivos ou documentos relevantes para a história institucional do próprio APESP;

4.5. Dos critérios para constituição do acervo da Biblioteca e Hemeroteca;

O acervo da Biblioteca do Arquivo Público do Estado é constituído por:

4.5.1. Publicações oficiais que integram os fundos arquivísticos dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual;

4.5.2. Livros e periódicos que integram fundos e coleções de origem privada;
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4.5.3. Livros e periódicos pertencentes às bibliotecas extintas dos órgãos da Administração, 

mediante avaliação técnica, considerando a pertinência e complementaridade do acervo do APESP;

4.5.4. Livros e periódicos relacionados a história do Brasil e do Estado de São Paulo; 

4.5.5. Livros e periódicos que apoiem os trabalhos de natureza arquivística e técnica do APESP;

4.6. Dos procedimentos de ingresso;

A cada demanda de ingresso os setores detentores de acervo e o setor responsável por orientar 

os órgãos do SAESP deverão se reunir para avaliar a proposta, que será registrada em expediente 

próprio para tramitar pelas áreas e colher as manifestações técnicas que subsidiarão a decisão final;

4.6.1. Definir critérios de incorporação de documentos de origem privada (doação);

4.6.2. Definir procedimentos de reintegração de documentos públicos do Estado de São Paulo 

que, eventualmente, encontram-se em coleções privadas;

4.7. Da gestão dos espaços de guarda e movimentação de documentos;

4.7.1. Garantir período de quarentena para todo documento ingressante;

4.7.2. Monitorar e difundir informações sobre a capacidade dos espaços de guarda e dos 

mobiliários Centro de Acervo Iconográfico e Cartográfico - CAIC, Centro de Acevo Permanente 

- CAP, Centro de Arquivo Administrativo - CAA, Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca - NBH 

e “Quarentena”;

4.7.3. Garantir as condições técnicas e humanas para a movimentação de documentos;

4.7.4. Garantir as condições da quarentena de documentos;

4.8. Da identificação de acervos de interesse público e social;

4.8.1. Os arquivos privados considerados de interesse público e social, assim como, coleções 

bibliográficas e hemerográficas poderão ser incorporados ao acervo do APESP, por meio de doação, 

quando adequados ao perfil institucional;

4.8.2. Conjuntos documentais de interesse público poderão ser declarados, por meio de 

Decreto Governamental, após parecer fundamentado pelo APESP;

4.8.3. Documentos considerados de interesse público e social poderão ou não ingressar 

no APESP de acordo com o interesse da instituição, e não dependerão de declaração por meio 

de Decreto;

4.8.4. Estabelecer critérios de ingresso de documentos de Governadores que não sejam 

originários do exercício da função pública;

4.9. Da atuação do APESP em relação aos acervos em risco;
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4.9.1. Em caso de sinistro ou calamidade o órgão produtor que não possui área de guarda 

adequada para o acervo, deve providenciar a adequação do espaço de acordo com orientação do 

APESP e a legislação vigente (Instrução Normativa APE/SAESP - 2/2010 e Decreto 48.897/2004);

4.9.2. O órgão produtor deve disponibilizar funcionários, custear os insumos para o 

tratamento do acervo e promover o transporte e o apoio logístico para a nova área de acordo com 

orientação do APESP;

4.9.3. Poderão, eventualmente, ser recolhidos os documentos de caráter permanente 

ou transferidos aqueles de caráter intermediário, obedecendo ao Decreto 48.897/2004 e à 

Instrução Normativa nº 02;

4.9.4. Não será aceita a entrada emergencial de documentos no APESP, tendo em vista a 

preservação do acervo da instituição;

4.9.5. O APESP promove e promoverá ações de conservação preventiva, assim como, 

programas de recuperação e preservação de acervos, junto aos órgãos do SAESP e de acordo com 

a legislação vigente;

4.9.6. O APESP considera que a não observância das normativas e instrumentos de gestão 

documental por órgãos integrantes do sistema fragiliza o SAESP;

4.9.7. A implementação dos instrumentos de gestão é condição para a preservação dos acervos 

nos arquivos dos órgãos integrantes do SAESP;

4.9.8. O APESP promoverá ações de salvaguarda de seu próprio acervo e medidas de conservação 

preventiva no caso de ingresso de documentos por meio de ordem judicial, ou em decorrência da 

extinção de órgãos ou entidades do SAESP;

4.10. Do ingresso de documentos audiovisuais e natodigitais;

›  Garantir estrutura para guarda e acesso de documentos audiovisuais;

›  Garantir estrutura para guarda e acesso de documentos natodigitais;

4.11. Cabe ao Arquivo Público do Estado estabelecer normas e procedimentos 

complementares relativos a:

4.11.1. Regulamentação do procedimento de declaração de interesse público e social de 

arquivos privados com revisão da redação dos Decretos 48.897 e 60.145 (art. 2º, parágrafo 2º);

4.11.2. A regulamentação da declaração de interesse público e social de documentos privados 

deverá prever as providências necessárias para salvaguardar o acervo considerado em risco 

durante o processo de declaração;
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4.11.3. Aspectos legais e posicionamentos técnicos contraditórios e atribuição conflitante 

com o APESP (Resolução do Tribunal de Contas do Estado, Decreto nº 60.145/2014, atribuição da 

Secretaria da Fazenda); 

4.11.3.1. Descarte de documentos que sofreram danos irreversíveis;

4.11.3.2. Permuta ou descarte de documentos duplicados;

4.11.3.3. Reintegração de documentos públicos que estejam em posse de pessoas 

físicas ou jurídicas;

4.11.3.4. Documentos de caráter permanente produzidos pelos órgãos do SAESP que estejam 

sob guarda de Museus, Centros de Memória e Arquivos Permanentes de outras instituições, 

inclusive municipais, os quais deverão obedecer às diretrizes de guarda e acesso segundo a 

legislação vigente para posterior ingresso ao APESP;

4.11.3.5. Documentos custodiados em empresas terceirizadas de guarda, os quais 

deverão obedecer às diretrizes de guarda e acesso segundo a legislação vigente para posterior 

ingresso ao APESP;

4.11.4. Parâmetros para ingresso de material bibliográfico e hemerográfico;

4.11.4.1. Definir critérios para seleção, aquisição por compra, doações, recolhimento e 

depósito legal de publicações oficiais e co-edições.
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POLÍTICA DE POTENCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO

1. INTRODUÇÃO

Esta política compreende as ações de difusão da instituição, de seu acervo, dos conhecimentos 

e dos trabalhos técnicos produzidos pelos diversos setores do APESP.

2. OBJETIVOS

Esta política estabelece as diretrizes gerais, as responsabilidades institucionais e orienta o 

desenvolvimento de planos, programas e projetos específicos que visem à difusão da instituição, 

do acervo e dos conhecimentos e trabalhos técnicos do APESP, em consonância com a sua Missão, 

Visão e Valores.

3. DIRETRIZES

3.1. Promover a visibilidade do APESP, colocando em relevo a singularidade do seu acervo 

como fonte de prova e informação, e a natureza arquivística da instituição;

3.2. As ações e produtos de difusão devem estar alinhados à missão, visão e valores do APESP, 

e devem valorizar o seu acervo e a qualidade técnica do trabalho arquivístico desenvolvido 

no APESP;

3.3. Desenvolver ações e produtos de difusão de forma multidisciplinar e intersetorial, em 

consonância com o planejamento anual das áreas técnicas, de forma a consolidar um programa de 

longa duração e uma agenda anual de difusão;

3.4. O Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa (CDAP), em conjunto com as demais áreas técnicas 

do APESP, deve definir produtos permanentes e ações periódicas de difusão;

3.5. Investir na estruturação dos produtos e na aquisição de conhecimentos específicos 

visando assegurar maior autonomia de ação e consequente efetividade de resultados;

3.6. As ações e produtos de Difusão do APESP visarão o cumprimento da política estadual de 

acessibilidade para pessoas com deficiência;

3.7. A Política de Difusão deve ter como compromisso o atendimento a todos os públicos;

3.8. Procurar estudar seus diferentes públicos, prospectar novos segmentos, bem como 

acompanhar a evolução quantitativa da demanda pelo seu acervo;



| 23 |

Plano Diretor - Políticas

3.9. Desenvolver ações e produtos voltados para cada segmento, definindo prioridades de 

modo a potencializar a difusão e o fortalecimento da instituição, seu acervo, conhecimentos e dos 

trabalhos técnicos produzidos por seus diversos setores;

3.10. Investir no desenvolvimento de material de divulgação e difusão em outras línguas;

3.11. Garantir que as ações de difusão não coloquem em risco a segurança, a preservação e a 

organicidade do acervo, evitando sua dissociação;

3.12. Estar em consonância com a legislação vigente, em especial a de acesso à informação e 

proteção de informações pessoais e sigilosas e direito autoral;

3.13. A Política Estadual de Comunicação será uma importante estratégia para o fortalecimento 

e visibilidade das ações de difusão;

3.14. Promover a manutenção do site do APESP de forma constante, para evitar dificuldades 

de acesso e incorreções em geral;

3.15. Documentar e reunir as ações e produtos de difusão em dossiê, incluindo um relatório 

final com números do público atingido;

3.16. Documentar os programas e ações e estabelecer procedimentos e definições de 

responsabilidades para os trabalhos inter-setoriais, visando à qualidade dos serviços prestados;

3.17. Estruturar um conjunto de indicadores e um sistema de monitoramento e avaliação 

das políticas;

3.18. Criar produtos permanentes para a capacitação de servidores em geral, com atenção 

especial aos recém-chegados que comporão as diversas equipes técnicas da Instituição. Esta 

capacitação será dirigida no sentido de dar conhecimento ao funcionário sobre a natureza da 

instituição e mais particularmente sobre o acervo, conservação e as atividades de gestão documental;

4. DA DIFUSÃO

4.1. Da difusão da instituição;

4.1.1. A difusão da instituição compreende o conjunto de ações e produtos que divulgam o 

APESP em diferentes meios de comunicação, para diferentes públicos, de modo a tornar o Arquivo 

e seus trabalhos conhecidos;

4.1.2. A difusão da instituição, em consonância com a Política de Comunicação, tem por objetivo 

promover a visibilidade externa e interna do APESP, apresentando a missão, visão e valores da 

Instituição, bem como a diversidade dos trabalhos técnicos realizados, a importância e função 

social dos arquivos na garantia de direitos e como fonte essencial à produção de conhecimentos;
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4.2. Da difusão do acervo;

4.2.1. A difusão do acervo compreende as ações de disseminação e divulgação dos documentos 

custodiados pelo APESP;

4.2.2. São finalidades da difusão do acervo: promover e divulgar a sua importância para o 

cidadão em geral e públicos específicos; criar e promover ações e produtos com fins educativos 

e culturais; promover a disseminação do acervo enquanto forma de garantia de direitos e 

de cidadania; ampliar o uso e apropriação das informações custodiadas pelo arquivo, além do 

incentivo à utilização de documentos de arquivo como fonte de pesquisa; promover a utilização 

dos documentos de arquivo como subsídio à tomada de decisões e formulação de planos e projetos 

na própria Administração;

4.2.3. A difusão do acervo deve priorizar ações com os fundos e coleções que já passaram por 

tratamento técnico arquivístico e de preservação;

4.2.4. A escolha dos fundos, coleções ou conjuntos a serem objeto de ações de difusão deve 

considerar as demandas e interesses da sociedade, o valor informativo do acervo a ser difundido 

e o plano de trabalho das áreas técnicas envolvidas;

4.2.5. Todos os produtos desenvolvidos para fins de difusão do acervo devem representar 

os documentos em seu contexto de produção (pessoas, órgãos ou entidades produtoras, época, 

contexto político-social etc). Devem também valorizar os trabalhos técnicos arquivísticos e 

promover a potencialidade do acervo do APESP;

4.2.6. Para fortalecer a importância da instituição, a Difusão deve levar em conta as demandas 

e interesses da sociedade no momento presente. As efemérides e os acontecimentos da atualidade 

também devem ser utilizados de forma criativa como estratégias para difusão do acervo e o 

estímulo à reflexão;

4.3. Da difusão dos conhecimentos e trabalhos técnicos;

4.3.1. A difusão dos conhecimentos, teóricos e aplicados, e dos trabalhos técnicos compreende:

4.3.1.1. O conjunto das ações e produtos desenvolvidos pelas diversas áreas técnicas do APESP 

que visam capacitar os agentes públicos e promover os saberes e práticas dos arquivos a todos 

interessados;

4.3.1.2. O intercâmbio de conhecimentos e experiências com instituições congêneres;

4.3.1.3. O incentivo à produção de conhecimento pelo próprio APESP;

4.3.2. A difusão dos conhecimentos e trabalhos técnicos tem por finalidade, orientar 

e capacitar:
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4.3.2.1. Servidores do APESP para que haja disseminação e fomento à criação de 

novos conhecimentos; 

4.3.2.2. Servidores dos órgãos de entidades integrantes do SAESP e das administrações 

municipais, visando à efetividade dos benefícios das políticas arquivísticas, desde a gestão 

documental até o acesso; 

4.3.2.3. Públicos externos, especialmente das áreas de Educação, Cultura e Arquivos. 

5. DOS PRODUTOS DE DIFUSÃO

5.1. São considerados produtos de difusão todas as ações e estratégias que viabilizem a 

transmissão e disseminação da instituição, de seu acervo, dos conhecimentos e dos trabalhos 

técnicos produzidos pelos diversos setores do APESP, para os mais diferentes públicos;

5.2. O APESP deverá promover os mais variados produtos de difusão adequando-os conforme 

a ocasião aos públicos que se espera atingir;

5.3. São considerados, entre outros, como produtos de difusão: 

5.3.1. Exposições (físicas/virtuais/itinerantes), cuja abordagem temática contemplará a 

exposição dos trabalhos desenvolvidos nas áreas técnicas e direcionará o olhar para o acervo sob 

a perspectiva típica do arquivo, preservando os princípios arquivísticos;

5.3.2. Publicações (impressas/virtuais): serão baseadas em conceito editorial comprometido 

com a divulgação dos conhecimentos da área dos arquivos e em diálogo com as diversas áreas do 

conhecimento, priorizando aquelas que fazem interfaces com a ciência arquivística;

5.3.3. Publicações técnicas e normativas (impressas/virtuais) serão elaboradas a partir das 

necessidades e projetos delineados na instituição;

5.3.4. Oficinas (pedagógicas/temáticas/técnicas), cursos, seminários, palestras (ou 

equivalentes) e aulas devem priorizar a transmissão dos conhecimentos específicos produzidos 

no contexto da área de arquivística, bem como contemplar temáticas presentes no acervo;

5.3.5. Eventos socioculturais que aumentem a visibilidade interna e externa do APESP, 

associando cultura e sociedade e inseridos no contexto do planejamento da instituição, alinhados 

aos projetos institucionais, buscando ampliar o público e usuários do Arquivo e fortalecer 

a Instituição;

5.3.6. Concursos socioculturais e/ou científicos, que devem ser promovidos para estimular a 

reflexão teórica da arquivologia ou relacionados ao acervo;



| 26 |

Plano Diretor - Políticas

5.3.7. Visitas monitoradas que devem ser realizadas com a finalidade de apresentar o acervo 

sob a guarda da Instituição e as estruturas específicas para a realização dos trabalhos técnicos, 

elaborando formatos variados de visitas, para melhor atendimento aos públicos do APESP;

5.3.8. Vídeos institucionais, com diversos formatos que atendam a ambientes e 

públicos diversos;

5.3.9. Produtos para os ambientes virtuais, que devem prever linguagem didática e adequada 

aos múltiplos públicos do APESP. Tais produtos de difusão/comunicação deverão estar afinados 

com o universo vocabular e técnico da área arquivística;

5.4. Produtos como instrumentos de pesquisa e seminários/aulas são considerados produtos 

de difusão dos eixos institucional, do acervo ou dos conhecimentos técnicos. Podem ser elaborados 

como resultado de uma ação de tratamento do acervo ou como promotor do uso do acervo, da 

instituição e dos conhecimentos que ela produz;

5.5. Considerar o caráter editorial e/ou pedagógico do produto de difusão, visando 

seu impacto social;

5.6. Instrumentos de pesquisa como guias, inventários e catálogos devem seguir as normas 

técnicas de produção de cada tipo de instrumento de pesquisa; serão prioritariamente publicados 

em formato eletrônico, e devem observar as diretrizes preconizadas na Política de Acesso;

5.7. Seminários, cursos, oficinas, palestras e aulas devem priorizar a transmissão dos 

conhecimentos específicos produzidos no contexto da área arquivística, podendo também 

contemplar temáticas presentes no acervo;

5.8. Considerar o caráter permanente ou transitório do produto de difusão para a escolha dos 

melhores suportes, veículos etc.

6. DOS PÚBLICOS DE DIFUSÃO

6.1. Para fins de difusão, serão realizados estudos de perfil de usuários com a finalidade de 

maior eficiência na comunicação e atendimento;

6.2. Consideram-se públicos-alvo: 

6.2.1. funcionários da administração pública;

6.2.2. cidadãos que recorrem em busca de acesso a informação e de documentos para fins de 

provas para garantias de benefícios e direitos; 

6.2.3. pesquisadores, com fins acadêmicos ou não; 

6.2.4. instituições congêneres e/ou parceiras; 
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6.2.5. público espontâneo;

6.2.6. professores universitários e da rede escolar e, por meio deles;

6.2.7. alunos universitários e da rede escolar. 

7. DA POLÍTICA EDITORIAL

7.1. Os produtos editoriais do APESP devem priorizar a difusão dos segmentos arquivísticos e 

os trabalhos técnicos que a instituição realiza em dado momento;

7.2. Os produtos editoriais do APESP devem priorizar a difusão dos conhecimentos, trabalhos 

e atividades técnicas e normativas, dos instrumentos de pesquisa e das pesquisas que tenham 

como objeto o nosso acervo ou dialoguem com ele;

7.3. Os produtos editoriais do APESP podem ser únicos, periódicos ou seriados, em diversos 

formatos e suportes;

7.4. A definição do formato da publicação deverá considerar o público, a demanda e 

a distribuição;

7.5. O APESP, visando ampliar o alcance das ações de difusão, deverá considerar:

7.5.1. A elaboração de produtos editoriais em formato digital;

7.5.2. A possibilidade de distribuição gratuita dos produtos editoriais;

7.5.3. A possibilidade de dispor, em seus ambientes virtuais, de produtos destinados ao 

público em geral;

7.6. A publicação de trabalhos acadêmicos ou não pelo APESP, será cuidadosamente avaliada, 

e terá como pré-condição, o uso significativo do acervo da Instituição na pesquisa em foco;

7.7. Instrumentos de pesquisa deverão ser publicados nos ambientes virtuais; 

7.8. Os produtos editoriais devem ser planejados e desenvolvidos considerando aspectos de 

design, comunicação e identidade visual da instituição. 

8. DA AGENDA ANUAL DE DIFUSÃO DO APESP

8.1. A agenda anual de Difusão é um instrumento de consolidação das ações de difusão 

definidas como prioritárias e estratégicas para o APESP. Compreende atividades que constituem o 

calendário fixo e ações pontuais;

8.2. A definição da agenda anual de Difusão deve ser feita com a participação de todos os setores 

do APESP, de modo a assegurar ações de difusão de todos os trabalhos a serem realizados no período;
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8.3. O processo de definição e monitoramento da agenda terá quatro etapas: planejamento, 

sistematização, divulgação,  controle e avaliação;

8.4. A agenda anual das atividades de Difusão tem por objetivo: 

8.4.1. Coordenar as ações de difusão visando potencializar os resultados pretendidos;

8.4.2. Viabilizar com maior eficiência a organização e produção das ações;

8.4.3. Compatibilizar as programações de trabalho das diversas áreas;

8.4.4. Oferecer aos públicos a programação prevista para aquele período;

8.4.5. Apresentar todos os trabalhos e projetos realizados pelo APESP naquele período, na 

área de Gestão Documental, Preservação e Acesso à Informação, promover discussão e debates 

sobre trabalhos realizados com ou sobre o acervo do APESP e sobre temas da ciência arquivística 

e áreas de interesse complementares, como ciências da informação, tecnologias da informação e 

comunicação, entre outras;

8.5. A agenda anual de Difusão, enquanto também um instrumento de difusão, deve ser 

amplamente divulgada para os diversos públicos do APESP;

8.6. Cabe ao corpo diretivo do APESP zelar pelo planejamento adequado da agenda anual e 

assegurar a realização das ações planejadas.
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POLÍTICA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

1. INTRODUÇÃO

O Arquivo Público do Estado de São Paulo – APESP é o órgão estratégico de coordenação do 

Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP, e busca assegurar a efetiva implementação 

da política estadual de arquivos, contribuindo para a recuperação e acesso à informação, a 

modernização e eficiência administrativa, o tratamento e preservação do patrimônio arquivístico 

estadual e uso adequado de novas tecnologias. 

Na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, o APESP está 

comprometido em proteger e promover o tratamento técnico dos documentos públicos estaduais 

produzidos e acumulados pelos órgãos que integram a Administração Pública Estadual localizados 

em toda a sua extensão territorial, bem como dos arquivos privados declarados de interesse 

público e social.

Esta Política de Fortalecimento Institucional tem por objetivo promover os trabalhos técnicos 

e aprimorar os serviços prestados pelo APESP nas áreas de Gestão Documental, Tratamento e 

Preservação de Acervos e Acesso à Informação.

2. OBJETIVOS

A presente política tem como objeto o conjunto de diretrizes, estratégias e ações de natureza 

política, técnica e administrativa que visa: 

2.1. Tornar o APESP imprescindível para a Administração Pública, por meio da sensibilização de 

gestores e servidores públicos quanto à importância e valor dos trabalhos técnicos desenvolvidos 

para a eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública;

2.2. Fortalecer sua função social visando assegurar direitos, acesso à informação, transparência 

pública, participação e controle social;

2.3. Assegurar a atuação do APESP na definição e implementação de normas, padrões e 

requisitos arquivísticos que orientem a utilização de tecnologias da informação e comunicação 

na produção, gestão, preservação, acesso e segurança de documentos digitais, no âmbito da 

administração pública estadual, visando preservar a autenticidade, integridade, confidencialidade 

e disponibilidade dos documentos e informações arquivísticas;
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2.4. Aprimorar a governança interna, desenvolver uma cultura organizacional alinhada com 
sua missão e buscar as condições necessárias à realização dos trabalhos técnicos e ao aprimoramento 
de seus profissionais e serviços;

2.5. Ampliar a percepção social da relevância de seu acervo e da excelência de seus trabalhos 
técnicos e serviços, com a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação, fortalecendo a imagem do APESP.

3. DIRETRIZES

O fortalecimento do APESP decorre: 

3.1. Da busca pela excelência em seus trabalhos técnicos e qualidade de seus serviços, por meio 
de estudos e pesquisas, produção de conhecimento e qualificação profissional de seus servidores;

3.2. Do fomento à cultura de inovação, da atualização técnica e tecnológica permanente e 
busca de melhoria constante;

3.3. De sua contínua interação com os demais órgãos da Administração Pública estadual, 
como órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, e atuação em instâncias de 
formulação de políticas públicas e fóruns governamentais;

3.4. Da atuação articulada entre suas áreas, por meio do planejamento participativo de suas 
ações e do aprimoramento contínuo e integrado de seus respectivos processos de trabalho. 

3.5. Do aprimoramento da comunicação interna e do intercâmbio permanente de 
conhecimentos e experiências entre as várias áreas;

3.6. Do alinhamento das normas e procedimentos administrativos com as demais áreas da 
Secretaria à qual está vinculado;

3.7. De sua atuação normativa, da prestação permanente de assistência e capacitação técnicas 
dos servidores públicos;

3.8. Da ampliação e fortalecimento de parcerias com instituições congêneres, órgãos de 
controle, administrações municipais e instituições de ensino e pesquisa.

4. DO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

4.1. Aperfeiçoamento das ações de planejamento, execução, monitoramento e avaliação 
contemplando o planejamento estratégico, financeiro e orçamentário;

4.2. O Plano Diretor consolida a visão estratégica da instituição e deve ser avaliado pelo Fórum 
de Diretores e representantes das áreas técnicas a cada quatro anos, considerando o aprendizado 
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acumulado, novas competências adquiridas bem como eventual detecção de necessidade de 
aprimoramento e atualização. Em caráter excepcional, nesta primeira vigência do Plano Diretor a 
avaliação ocorrerá no prazo de dois anos;

4.3. O Plano Diretor será revisto a cada oito anos pelo Fórum de Diretores e representantes das 
áreas técnicas, considerando e consolidando as alterações decorrentes dos processos de avaliação 
e/ou de novas necessidades;

4.4. O Planejamento anual de atividades deve ser elaborado em consonância com os resultados 
pactuados no Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com o Plano Diretor e com 
os objetivos estratégicos e metas do Governo do Estado;

4.5. O Planejamento das atividades e projetos do ano seguinte deve orientar a elaboração do 
Planejamento Orçamentário Setorial (POS), observando a consonância entre ações, produtos e 
serviços previstos e os recursos necessários à execução;

4.6. No início de cada ano, após a definição dos recursos efetivamente destinados ao APESP, 
deve ser efetuada primeira revisão do planejamento das atividades de modo a verificar eventuais 
necessidades de readequação de metas, redirecionamento de prioridades e/ou busca de novas 
fontes de financiamento;

4.7. O planejamento anual será revisto sempre que houver alteração nas condições sob as 
quais foi realizado;

4.8. O Monitoramento da execução do planejamento anual do APESP deve ser contínuo, 
envolvendo os gestores das áreas com o intuito de acompanhar as ações previamente planejadas e 
sua execução orçamentária, considerando sempre as metas estabelecidas e resultados esperados;

4.9. A avaliação das ações e projetos deve ser prevista no processo de planejamento e execução, 
buscando a partir dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade analisar as ações propostas, os 
resultados obtidos, os impactos e a respectiva execução orçamentária;

4.10. A avaliação do planejamento institucional anual, composto principalmente pelas ações e 
projetos elencados como estratégicos pelos departamentos do APESP, deverá ocorrer, no mínimo, 
a cada seis meses.

5. DO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E GOVERNANÇA

5.1. Do Fórum de Diretores;

5.1.1. Visando garantir o aprimoramento da governança e a promoção de uma gestão mais 
colaborativa e integrada, os gestores se reunirão periodicamente em um Fórum de Diretores para 
análises e proposições com intuito de subsidiar decisões institucionais;
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5.1.2. O Fórum de Diretores, como instância consultiva permanente, é composto pelos 

diretores de Departamentos, Centros e Núcleos vinculados ao Coordenador e/ou Departamentos 

do APESP, podendo ser ampliado sempre que necessário;

5.1.3. O Fórum de Diretores deve se reunir ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, sempre que necessário;

5.1.4. Poderão ser convidados especialistas para participar das reuniões do Fórum, de acordo 

com o tema a ser tratado;

5.2. Da gestão e aprimoramento dos processos;

5.2.1. A gestão de processos será instrumento para o aprimoramento de processos, de fluxos, a 

elaboração de manuais, atualização do Manual de Procedimentos Administrativos e técnicos, seus 

respectivos Procedimentos Operacionais Padrão – POPs e Instruções de Trabalho – IT, visando 

atingir os objetivos estratégicos e melhorar a governança do APESP;

5.2.2. As áreas devem considerar no planejamento, na execução das atividades, em seus fluxos 

e dinâmicas de trabalho, simultaneamente, as atribuições de cada setor, a interdependência e 

integração dos processos de trabalho;

5.2.3. As Células de Apoio Administrativo, previstas no Decreto Estadual nº 54.276/2009, 

devem ser fortalecidas em sua atribuição de apoio aos Centros e Departamentos;

5.2.4. O APESP, como responsável pela formulação de políticas públicas de gestão documental 

para o Governo do Estado de São Paulo, deve ter especial atenção quanto à regulamentação e 

padronização de quesitos e procedimentos a serem adotados quando os órgãos do SAESP optarem 

pela terceirização de serviços arquivísticos;

5.2.5. O APESP deverá planejar ações conjuntas com os museus e bibliotecas estaduais visando 

à proteção dos documentos públicos sob a guarda dessas instituições para que, sempre que possível 

e/ou recomendável, essa documentação seja transferida para o Arquivo Público; 

5.3. Da gestão, aprimoramento e integração dos sistemas informatizados;

5.3.1. A Tecnologia da Informação e Comunicação é um elemento indissociável da gestão e da 

implementação dos processos de trabalho, com vistas à efetividade da política de arquivos;

5.3.2. O Plano de Tecnologia da Informação do APESP deve conter o diagnóstico da 

infraestrutura tecnológica e recursos humanos, estar em consonância com as diretrizes, normas 

e procedimentos definidos por órgãos de referência nacionais e internacionais de tecnologia 

da informação e comunicação, e com a Política estadual de gestão, preservação e acesso de 

documentos e informações;
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5.3.3. O Plano de Tecnologia da Informação do APESP deve considerar, entre outros, a segurança 

da informação, arquitetura de rede, sistemas, telecomunicações e capacitação de servidores no 

tocante a tecnologia da informação e afins;

5.3.4. O Plano de Tecnologia da Informação do APESP deve prever também:

5.3.4.1. Elaboração de termo de referência e outros instrumentos que definam as regras de 

contratação de serviços e produtos de tecnologia da informação;

5.3.4.2. A documentação de sistemas que garanta a continuidade e evolução do produto;

5.3.4.3. A definição e o compartilhamento de metodologia para aferir resultados e produtos 

de serviços tecnológicos próprios ou contratados;

5.3.4.4. O mapeamento e a padronização dos diferentes fluxos e métodos de trabalho é etapa 

necessária e pré-requisito ao desenvolvimento de sistemas e ferramentas informatizadas a serem 

implementadas ou otimizadas;

5.3.4.5. Em relação ao desenvolvimento, adoção e implementação de soluções é 

preciso considerar:

5.3.4.5.1. A avaliação prévia dos sistemas existentes e em uso no APESP;

5.3.4.5.2. O envolvimento de todas as áreas afins e priorizar, sempre que possível, a utilização 

de softwares livres;

5.3.4.5.3. As normas técnicas institucionalmente estabelecidas, visando assegurar a integração 

e o melhor fluxo de informações, economia de recursos e eficiência administrativa;

5.4. Da política de gestão documental e informações arquivísticas do APESP.

A política de fortalecimento interno deve prever:

5.4.1. A estruturação de um serviço de arquivo central, protocolo e expedição;

5.4.2.  A utilização do SPdoc - Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de 

Documentos e Informações;

5.4.3. A aplicação na produção de Planos de Classificação e de Tabelas de Temporalidade 

de Documentos;

5.4.4. A avaliação da massa documental acumulada;

5.4.5. O estudo sobre a produção documental e definição de procedimentos para tramitação 

e arquivamento.

5.5. Interfaces e especificidades das ações das diferentes unidades do APESP:
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5.5.1. Os Departamentos, Centros e Núcleos do APESP, dentro de suas atribuições e 

especificidades, são corresponsáveis por executar e zelar pela missão, visão e valores da instituição, 

de modo que suas ações são interdependentes e complementares;

5.5.2.O APESP deve buscar a constante articulação e integração entre as diferentes ações 

desenvolvidas por suas unidades, de modo a otimizar os esforços, compartilhar conhecimentos e 

potencializar os resultados das ações;

5.5.3. As células de apoio administrativo são o ponto principal de auxílio aos dirigentes no 

sentido do devido acompanhamento e suporte às gestões administrativa, de pessoal, orçamentária 

e de contratos;

5.5.4. O APESP deve estabelecer capacitação continuada e atualização dos servidores, de modo 

a contribuir para o desenvolvimento profissional e para a qualidade de seus trabalhos;

5.6. Das parcerias;

5.6.1. As parcerias são instrumentos estratégicos para a consecução da missão, visão e valores 

do APESP, visando atender às demandas da administração pública e dos cidadãos, bem como 

incorporar e promover inovações;

5.6.2. O APESP, por meio de suas unidades, deve promover ações proativas na proposição 

de parcerias, internas e externas, de acordo com suas atribuições e necessidades, com vistas ao 

fortalecimento institucional, à resolução de problemas e ao enfrentamento de desafios;

5.6.3. A formalização de parcerias deve observar a legislação vigente, prever as 

responsabilidades, contrapartidas e plano de trabalho entre o APESP e a entidade parceira, sempre 

considerando a supremacia do interesse público;

5.6.4. O APESP deve fomentar parcerias com órgãos da administração estadual, órgãos de 

controle, instituições de ensino e pesquisa e instituições congêneres.

5.6.5. As parcerias devem contemplar:

5.6.5.1. Plano de trabalho (atividades, prazos, produtos, responsabilidades e responsáveis) e 

relatórios gerenciais;

5.6.5.2. Fluxo articulado entre os parceiros internos, na formalização e execução, e externos;

5.6.5.3. Comunicação prévia aos demais setores da instituição;

5.7. Do fomento às políticas municipais de arquivos;

O APESP deve estreitar suas relações com as administrações municipais, no sentido de 

fomentar as políticas municipais de arquivo e acesso à informação, por meio de:

5.7.1. Atuação como órgão técnico consultivo;
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5.7.2. Cooperação técnica, desenvolvimento de ações conjuntas, compartilhamento de 
conhecimentos e experiências e troca de boas práticas com as administrações municipais e/ou 
com organizações de cooperação intermunicipal;

5.7.3. Sensibilização dos gestores municipais;

5.7.4. Promoção de intercâmbio entre as administrações municipais;

5.7.5. Acompanhamento e disseminação de informações sobre as políticas municipais de 
arquivos e acesso à informação;

5.8. Da Comunicação Institucional;

5.8.1. A Comunicação Institucional contribui para o fortalecimento do APESP e sua 
coesão interna.

5.8.2. São diretrizes da Comunicação Institucional:

5.8.2.1. Democratização da compreensão sobre a missão e o papel do APESP, suas 
ações e funcionamento;

5.8.2.2. Fomento da cultura de transparência institucional;

5.8.2.3. Observância da publicidade como regra geral;

5.8.2.4. Zelo pela imagem institucional;

5.8.2.5. Logomarca institucional única;

5.8.2.6. Divulgação de informações de interesse público e da Administração Pública;

5.8.2.7. Disseminação do conhecimento arquivístico e sobre o acervo da instituição;

5.8.2.8. Utilização de meios de comunicação viabilizados pelas tecnologias da informação;

5.8.2.9. Estímulo à participação social nas atividades desenvolvidas pelo APESP;

5.8.2.10. Contribuição para integração das áreas do APESP, por meio da disseminação das 
informações relativas às atividades e projetos em curso na instituição;

5.8.2.11. Mediação das relações institucionais com a mídia em geral;

5.8.2.12. Adequação das estratégias de comunicação aos perfis dos diferentes públicos;

5.8.2.13. Monitoramento da repercussão das ações do APESP na mídia em geral.

5.8.3. A Comunicação Institucional deve estar em consonância com: 

5.8.3.1. a Política de Comunicação do Governo e as orientações da unidade responsável pelo 
sistema de comunicação do Estado; 

5.8.3.2. a missão, visão e valores da instituição, aprimorando o fluxo interno de informações 
e a comunicação com a Administração Pública e a sociedade;
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5.8.4. Para potencializar e orientar ações de comunicação institucional o APESP deve contar 
com os seguintes instrumentos:

5.8.4.1. Manual de Identidade visual;

5.8.4.2. Projetos de comunicação para ações específicas;

5.8.4.3. Mailing;

5.8.4.4. Canais do APESP nas mídias sociais;

5.8.4.5. Mapeamento de públicos;

5.8.4.6. Site institucional;

5.8.4.7. Clipping;

5.8.4.8. Boletins e informativos;

5.8.4.9. Intranet;

5.8.4.10. Calendário de eventos sobre arquivologia e áreas de interesse do APESP.
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POLÍTICA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ARQUIVOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - SAESP

1. INTRODUÇÃO

O Arquivo Público do Estado deve consolidar-se como órgão estratégico de coordenação do 
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP. O fortalecimento do SAESP visa à efetiva 
implementação da política estadual de arquivos, contribuindo para a recuperação e acesso à 
informação, a eficiência administrativa e a preservação do patrimônio arquivístico.

Na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, o APESP está 
comprometido em proteger e promover o tratamento técnico e acesso aos documentos públicos 
produzidos e acumulados por órgãos e entidades estaduais da Capital e também das unidades 
descentralizadas instaladas em toda a extensão territorial do Estado.

Esta política compreende as ações e estratégias de naturezas política, técnica, administrativa, 
organizacional, que visam potencializar o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos 
pela Política Estadual de Arquivos pelos órgãos do SAESP.

2. OBJETIVOS

2.1. Potencializar a implementação da gestão integrada e sistêmica dos documentos 
na administração estadual visando à melhoria de processos e à promoção de uma cultura 
organizacional que valorize os arquivos, os protocolos e os documentos públicos;

2.2. Assegurar a proteção, a gestão, a preservação e o acesso aos documentos públicos 
estaduais, tendo em vista o seu valor administrativo e informativo relevante como fonte de prova 
e pesquisa, visando à garantia de direitos e produção de conhecimento;

2.3. Definir e disseminar normas e práticas arquivísticas que assegurem a gestão, a preservação 
e o acesso aos documentos públicos estaduais em qualquer suporte, desde a sua produção até sua 
destinação final;

2.4. Definir e implementar a política de gestão, preservação e acesso aos documentos 
arquivísticos digitais, visando assegurar confiabilidade, autenticidade, disponibilidade e segurança 
da informação;

2.5. Contribuir para uma Administração Pública eficiente, responsável e transparente, bem 
como para apoiar as tomadas de decisões e favorecer o controle social.
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3. DIRETRIZES 

3.1. O Arquivo Público do Estado é o órgão central do SAESP e todas as suas ações e programas 

devem estar alinhados com essa condição;

3.2. Assegurar o alinhamento e integração da atuação das áreas do APESP com relação a 

aplicação das normas técnicas e legais, visando ao seu fortalecimento enquanto órgão central 

do sistema;

3.3. Promover a integração entre as Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, 

serviços de protocolo e arquivos, SPdoc e SIC para garantir o direito de acesso à informação;

3.4. Os órgãos setoriais do SAESP devem funcionar de modo integrado e articulado na 

consecução de objetivos comuns: promover a gestão documental, a preservação do patrimônio 

arquivístico e assegurar o pleno acesso à informação;

3.5. A gestão documental é condição necessária para assegurar a recuperação e o acesso 

à informação;

3.6. Para assegurar o pleno funcionamento do SAESP, o APESP deve promover a articulação e 

cooperação técnica com os órgãos setoriais e subsetoriais, com ações permanentes de assistência 

técnica, capacitação, monitoramento e fiscalização;

3.7. O DGSAESP deve coordenar a integração do APESP com os órgãos setoriais e subsetoriais 

do SAESP, em consonância com o Departamento de Preservação e Difusão do Acervo - DPDA, 

assegurando a execução das atividades técnicas institucionais;

3.8. Promover a integração da metodologia de trabalho adotada na gestão documental e 

no tratamento técnico de documentos intermediários e permanentes, com critérios técnicos 

arquivísticos, objetivos e transparentes, observando sempre o interesse público;

3.9. Cabe ao APESP estimular a produção, compartilhamento e disseminação contínua de 

conhecimentos para fortalecer os órgãos integrantes do SAESP;

3.10. O APESP desenvolverá esforços para integrar a política estadual de arquivos às iniciativas 

de governo eletrônico e governança digital visando assegurar os atributos arquivísticos dos 

documentos públicos;

3.11. O APESP deve planejar sua infraestrutura e ampliar sua capacidade de armazenamento 

de documentos, visando assegurar ações contínuas de transferências e recolhimentos;

3.12. O APESP deve criar canais de interlocução com a sociedade, visando estimular sua 

participação na formulação e implementação da Política Estadual de Arquivos;
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3.13. Promover estudos e pesquisas sobre a estrutura e funcionamento da administração 

estadual, visando colaborar para a preservação de sua memória, bem como subsidiar os trabalhos 

técnicos do APESP. 

4. DA ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DOS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SAESP

4.1. Formular proposta de criação das unidades de gestão documental e suas respectivas 

atribuições para constar nos decretos específicos de criação e/ou reestruturação organizacional;

4.2. Promover o fortalecimento das atividades de arquivo, protocolo e Comissão de Avaliação 

de Documentos e Acesso - CADA;

4.2.1. Propor a definição e uniformização de atribuições e atividades de arquivo e protocolo e 

redefinir as atividades da CADA frente às novas necessidades;

4.2.2. Fortalecer a interlocução com os órgãos/entidades, visando à construção coletiva de 

conhecimento para o aprimoramento da Política Estadual de Arquivos;

4.2.3. Estimular o diálogo para estreitar parcerias com Universidades e outras instituições de 

ensino e pesquisa, visando à capacitação das equipes técnicas dos órgãos setoriais;

4.3. Promover a integração ao Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo de centros estaduais 

de memória ou similares, custodiadores de acervos arquivísticos, aplicando-se a eles as normas e 

procedimentos técnicos emanados do órgão central do SAESP.

5. DO INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS PARA O PLENO 

FUNCIONAMENTO DO SAESP

5.1. Implantar um programa permanente de capacitação, inclusive na modalidade EAD, 

visando ao desenvolvimento dos agentes do SAESP considerando a amplitude do trabalho;

5.2. Cadastrar servidores que atuam nas atividades de gestão documental identificando suas 

habilidades técnicas, competências e talentos;

5.3. Definir estratégias de comunicação, difusão e compartilhamento de conhecimentos, 

visando intensificar o relacionamento com os agentes do SAESP, tanto do órgão central quanto 

dos setoriais;

5.4. Definir a especificação técnica de materiais de qualidade arquivística junto ao sistema 

eletrônico de compras para uso dos órgãos e entidades na produção, acondicionamento e 

preservação de documentos.
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6. DO MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE 

DOCUMENTOS E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

6.1. Elaborar e manter atualizado cadastro das unidades responsáveis pela guarda de 

documentos públicos estaduais, visando identificar os acervos e monitorar as ações de gestão, 

tratamento, preservação e acesso desenvolvidas;

6.2. Potencializar as ações de monitoramento e fiscalização, utilizando indicadores de grau 

de conformidade dos órgãos com a Política Estadual de Arquivos, bem como da economia e 

eficiência resultante;

6.3. Promover a avaliação da política, visando seu aprimoramento contínuo, bem como o 

aperfeiçoamento das ações e estratégias de sua implementação;

6.4. Definir e regulamentar o processo de certificação dos órgãos e entidades integrantes 

do SAESP quanto à conformidade, melhores práticas e inovação em gestão documental, 

preservação e acesso;

6.5. Estabelecer parcerias com órgãos de controle e fiscalização, visando à efetiva aplicação 

de normas e procedimentos estabelecidos pela política estadual de arquivos.

7. DA CRIAÇÃO DE UNIDADES E/OU ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO ARQUIVO PÚBLICO 

DO ESTADO

7.1. Definir plano de criação de unidades e/ou escritórios regionais, modelo de gestão, grau 

de autonomia e vinculação, visando garantir a efetiva implementação da política estadual de 

arquivos em todos os órgãos e entidades estaduais instalados no interior;

7.2. Desenvolver estudos para instalação de escritórios e/ou unidades regionais, considerando 

os imóveis estaduais disponíveis no interior, possíveis parcerias com as administrações municipais e 

instituições de ensino, bem como o volume de documentos produzidos e acumulados regionalmente. 

8. DA POTENCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARDA E TRATAMENTO TÉCNICO DE 

DOCUMENTOS INTERMEDIÁRIOS 

8.1. Desenvolver estudos de viabilidade para a criação de um serviço centralizado e 

compartilhado de guarda e tratamento técnico de documentos intermediários, visando à economia 

de recursos, avaliação da massa documental acumulada, bem como à eliminação criteriosa e 

preservação de documentos;
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8.2. Definir modelo de gestão, instrumento jurídico apropriado, infraestrutura física e 

tecnológica, e equipe técnica.

9. DA GARANTIA DA RETROALIMENTAÇÃO DO SISTEMA

9.1. Assegurar o cumprimento do ciclo de vida dos documentos, desde a sua produção até a sua 

destinação final, por meio do aprimoramento de sua gestão, incorporação de novas abordagens, 

metodologias e tecnologias aplicadas aos arquivos;

9.2. Aprimorar os procedimentos de transferência e recolhimento, considerando os 

documentos de séries extintas, e a aplicação retroativa de instrumentos de gestão na massa 

documental acumulada;

9.3. O APESP deve promover e implementar em conjunto com os órgãos setoriais do SAESP:

9.3.1. Elaboração, atualização e aplicação de instrumentos de gestão documental 

(PC e TTD-Meio e Fim);

9.3.2. Amplo programa de avaliação da massa documental acumulada, visando assegurar a 

correta destinação dos documentos;

9.3.3. Ações contínuas de transferências e recolhimentos de documentos ao APESP, para que 

o acervo sob sua custódia seja continuamente ampliado e incrementado com novas fontes de 

interesse para pesquisa.

10. DA PROTEÇÃO DE ARQUIVOS PRIVADOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL 

10.1. Regulamentar, por meio de ato legal, o procedimento de declaração de interesse 

público e social;

10.2. Elaborar e manter atualizado cadastro de pessoas físicas ou jurídicas detentoras de 

acervos privados com potencial para pesquisa e garantia de direitos, visando: 1) identificá-los e 

propor sua declaração de interesse público e social; 2) contribuir para sua organização, preservação 

e acesso público.

11. DA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DO SAESP

11.1. Adotar um plano de comunicação e difusão, considerando os diversos públicos, que 

garanta a disseminação das experiências, melhores práticas e conhecimentos nas áreas de gestão 

documental e acesso à informação;
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11.2. Ampliar e fortalecer a articulação com os órgãos integrantes do SAESP, estabelecendo 
estratégias de comunicação com os arquivos, protocolos, Comissões de Avaliação de Documentos 
e Acesso - CADA, Serviço de Informações ao Cidadão - SIC e unidades afins;

11.3. Promover a integração dos órgãos integrantes do SAESP com outras entidades afins, 
visando colaborar com a troca de experiências e de conhecimentos;

11.4. Ampliar o programa de publicações técnicas e normativas do SAESP.

12. DA APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO À 

GESTÃO DOCUMENTAL DE DOCUMENTOS FÍSICOS E DIGITAIS

12.1. Definir requisitos, de acordo com as normas e procedimentos arquivísticos, para orientar 
a aplicação da tecnologia da informação e comunicação, desde a produção dos documentos 
até sua destinação final, em qualquer suporte, e assegurar a gestão, preservação e acesso aos 
documentos públicos;

12.2. Atuar na definição das políticas de segurança e preservação da informação, em 
consonância com a política estadual de arquivos, garantindo a integridade, autenticidade e 
disponibilidade das informações;

12.3. Promover a expansão da implementação e o aprimoramento contínuo do sistema 
SPdoc, enquanto solução de Governo, visando à gestão arquivística de documentos digitais, 
convencionais ou híbridos.

13. DA ATUAÇÃO DO APESP ENQUANTO ÓRGÃO REGULADOR E REGULAMENTADOR 

DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUIVÍSTICOS

13.1. Definir editais de referência padrão para contratação de serviços arquivísticos referentes 
à guarda, tratamento técnico, digitalização, armazenamento etc;

13.2. Monitorar se as contratações de serviços arquivísticos estão em conformidade com os 
editais de referência.
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POLÍTICA DE GESTÃO, PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA                                 

DOS DOCUMENTOS DIGITAIS

1. INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, as tecnologias da informação e comunicação têm um papel 

essencial na gestão pública na busca pela eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, melhoria 

de processos de trabalho e de qualidade na prestação de serviços.

Neste contexto, observa-se uma progressiva adoção de sistemas, documentos e informações 

digitais. Entretanto, o uso intensivo dessas tecnologias da informação não tem sido orientado 

por requisitos arquivísticos que visam assegurar a integridade, autenticidade, disponibilidade e 

confidencialidade dos documentos e informações digitais ao longo do tempo.

Nesse sentido, torna-se cada vez mais estratégica e necessária a atuação das instituições 

arquivísticas na definição e observância de tais requisitos, bem como na formulação e 

implementação de políticas de Estado capazes de assegurar a produção, gestão, armazenamento, 

preservação, segurança e acesso ao patrimônio arquivístico digital.

2. DIRETRIZES

2.1. O APESP, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de 

São Paulo - SAESP, compromete-se em:

2.1.1. Apoiar o Governo Estadual na transição progressiva e segura para uma administração 

sem papel, disponibilizando seus conhecimentos e experiências, assegurando sustentação legal e 

técnica ao processo; 

2.1.2. Promover a gestão, preservação e segurança dos documentos arquivísticos e informações 

digitais produzidos e custodiados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;

2.1.3. Propor normas, procedimentos e requisitos arquivísticos para a produção e gestão de 

documentos digitais;

2.1.4. Estar apto para o atendimento de requisições de órgãos solicitando disponibilização da 

produção técnica do APESP no formato de dados abertos;

2.1.5. Adotar as providências necessárias para assegurar o recolhimento, tratamento 

arquivístico e preservação do acervo digital de guarda permanente;
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2.1.6. Empenhar-se na promoção do acesso à informação e apoiar iniciativas com essa 
finalidade, visando à construção de uma administração pública mais eficiente, responsável 
e transparente;

2.1.7. Recomendar ao Governo investimento financeiro contínuo em infraestrutura 
tecnológica, pesquisa científica aplicada e capacitação de recursos humanos;

2.1.8. Contribuir na definição de modelo de governança adequado à gestão, preservação e 
segurança de documentos digitais produzidos e acumulados por órgãos e entidades do Estado de 
São Paulo, bem como no planejamento de infraestrutura adequada;

2.1.9. Elaborar e implantar o Programa APESP Digital, visando:

2.1.9.1. Tornar pública e dar transparência à política, bem como aos requisitos legais, 
normativos e técnicos que devem ser observados;

2.1.9.2. Fundamentar os procedimentos e as opções tecnológicas a serem adotadas;

2.1.9.3. Promover o desenvolvimento de sistemas de gestão arquivística de documentos 
(SIGAD), de repositórios digitais confiáveis (RDC-Arq) e de plataformas de acesso para receber, 
descrever, armazenar, preservar e dar acesso aos documentos arquivísticos digitais;

2.1.9.4. Fornecer subsídios para avaliação ou certificação de sistemas de gestão arquivística 
de documentos (SIGAD), de repositórios digitais confiáveis (RDC-Arq) e de plataformas de acesso.

2.2. O APESP e os órgãos integrantes do SAESP, em relação aos documentos digitais, devem:

2.2.1. Adotar programas, estratégias, ações e técnicas de preservação e segurança digital 
para garantir a manutenção e atualização contínua do ambiente tecnológico, visando controlar 
os riscos decorrentes da degradação do suporte, da obsolescência tecnológica, da dependência de 
fornecedor ou fabricante, bem como a integridade e disponibilização da informação;

2.2.2. Definir metadados para os documentos digitais, a fim de apoiar sua identificação, 
indexação, presunção de autenticidade, preservação e interoperabilidade;

2.2.3. Observar as normas previstas pelo Arquivo Público do Estado, incluindo a compatibilidade 
de suporte e de formato, a documentação técnica necessária para garantir a leitura/reprodução 
adequada dos documentos, bem como acesso aos instrumentos que permitam a sua identificação 
e controle no momento de seu recolhimento.

2.3. Para assegurar a consecução dos estudos de viabilidade dos modelos de governança e 
plano de implantação de soluções e política de gestão de documentos digitais, o APESP deve:

2.3.1. Propor a criação de uma unidade em sua estrutura administrativa com atribuições de 
definir requisitos e regras de negócios, além de apoio ao desenvolvimento de soluções voltadas 
para a gestão, preservação e segurança de documentos e informações digitais;
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2.3.2. Constituir corpo técnico multidisciplinar especializado a fim de promover a pesquisa 

de novas tecnologias, estudos sobre as necessidades decorrentes da obsolescência tecnológica, 

inovação e prospecção de tendências;

2.3.3 Planejar a infraestrutura e recursos orçamentários compatíveis;

2.3.4. Atuar para que a política de documentos digitais seja inserida como ação de Governo e 

conste nos instrumentos oficiais de planejamento e orçamento.

3. DA PRODUÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS

3.1. A produção de documentos nato-digitais deve adotar padrões registrados em normas 

técnicas nacionais ou internacionais, os quais deverão ser oficializados por atos normativos 

específicos, visando garantir a gestão, preservação e acesso aos documentos públicos;

3.2. A adoção de soluções corporativas de Governo para produção e gestão de documentos 

digitais envolve diversos atores e instituições da administração que devem atuar de maneira 

articulada e coordenada para garantir a incorporação de novas e melhores práticas, observadas as 

diretrizes de segurança da informação;

3.3. Compete ao APESP apoiar o Governo e atuar como órgão normativo na produção, gestão 

e preservação de documentos arquivísticos públicos;

3.4. A gestão documental deve ser aplicada a ambientes convencionais, digitais ou híbridos 

em que os documentos e as informações são produzidos e armazenados;

3.5. Para a produção e gestão de documentos digitais devem ser preferencialmente adotadas 

soluções baseadas em softwares abertos e não proprietários, garantindo que os sistemas existentes 

ou que venham a ser desenvolvidos estejam em conformidade com a política estadual de arquivos.

3.6. Para a plena integração dos documentos arquivísticos digitais aos respectivos programas 

de gestão arquivística de documentos vigentes, compete ao Arquivo Público do Estado de São 

Paulo e órgãos integrantes do SAESP, no âmbito de suas respectivas competências:

3.6.1. Integrar a política de gestão de documentos arquivísticos às iniciativas de governo 

eletrônico e governança digital;

3.6.2. Definir estratégias e procedimentos de gestão arquivística, de documentos quando da 

produção, uso, transmissão, armazenamento e disponibilidade, visando:

3.6.2.1. Assegurar a aplicação dos instrumentos de gestão documental a fim de que os 

documentos digitais sejam produzidos, classificados e avaliados de acordo com os planos de 

classificação e tabelas de temporalidade de documentos;
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3.6.2.2. Definir metadados para os documentos digitais, a fim de apoiar sua identificação, 

indexação, presunção de autenticidade, preservação e interoperabilidade;

3.6.2.3. Assegurar o acesso e disponibilização dos documentos em conformidade com a 

legislação vigente;

3.6.3. Ampliar e atualizar a infraestrutura e recursos tecnológicos para os negócios 

institucionais e suporte à política de gestão e preservação de documentos digitais;

3.6.4.  Promover a adoção e melhoria contínua de sistemas de gestão arquivística de 

documentos (SIGAD) e fornecer subsídios para avaliação ou certificação;

3.6.5. Contribuir nos projetos de sistema informatizado de produção e/ou gestão arquivística 

de documentos em suas etapas de concepção, homologação, implementação e gerenciamento;

3.6.6. Tornar público o plano de desenvolvimento da gestão de documentos arquivísticos 

digitais, seu contexto, bem como requisitos de conformidade legais e normativos;

3.6.7. Garantir que os documentos digitais cumpram os prazos legais de guarda e destinação de 

maneira que sejam resguardadas a integridade, autenticidade e disponibilidade das informações;

3.6.8. Promover a integração com sistemas legados de controle de documentos e outros 

sistemas de informação, garantindo a integridade de documentos e informações;

3.6.9. Promover a gestão de mensagens de correio eletrônico, seus anexos e de bases de dados, 

visando assegurar sua integridade e disponibilidade pelo tempo necessário;

3.7. A digitalização no âmbito da política de gestão documental pode ser utilizada para a captura 

de documentos no âmbito do processo administrativo eletrônico, para compartilhamento e acesso;

3.8. A eliminação de documentos originais submetidos à digitalização somente pode ocorrer 

nos prazos previstos nas tabelas de temporalidade de documentos.

3.9. Cabe ao APESP, como órgão central do SAESP, no que se refere a sistema de produção, 

controle e armazenamento de documentos e informações digitais:

3.9.1. Definir requisitos, metadados, padrões, formatos e procedimentos arquivísticos a serem 

cumpridos, a fim de garantir sua consistência, segurança e confiabilidade;

3.9.2. Orientar o desenvolvimento ou a contratação;

3.9.3. Promover e colaborar nos processos de certificação e auditoria arquivística.
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4. DA PRESERVAÇÃO, DISPONIBILIDADE E ACESSO A DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

DIGITAIS

4.1. As ações de preservação digital são contínuas e devem ser implementadas e monitoradas 
desde a produção dos documentos.

4.2. Para garantir a autenticidade, integridade, relação orgânica, preservação, disponibilidade 
e acesso a documentos arquivísticos digitais, compete ao Arquivo Público do Estado de São Paulo e 
órgãos integrantes do SAESP, no âmbito de suas respectivas competências:

4.2.1. Definir e aplicar estratégias, procedimentos e técnicas de preservação digital visando 
ao armazenamento seguro dos documentos digitais e sua recuperação a qualquer tempo;

4.2.2. Assegurar a preservação da cadeia de custódia quando da passagem dos documentos 
digitais aos repositórios;

4.2.3. Garantir que sejam adotadas as providências para manutenção e atualização do ambiente 
tecnológico (hardware, software e formatos), incluindo-se as mídias de armazenamento;

4.2.4. Monitorar os riscos decorrentes da degradação do suporte, da obsolescência tecnológica 
e da dependência de fornecedor ou fabricante;

4.2.5 Adotar protocolos de segurança da informação.

4.3. O processo de planejamento, implantação e manutenção de Repositórios Arquivísticos 
Digitais Confiáveis - RDC-Arq e de plataformas de acesso devem observar as seguintes diretrizes:

4.3.1. independência do funcionamento e acesso aos documentos no repositório em relação 
às aplicações que funcionam em conjunto com ele;

4.3.2. interoperabilidade;

4.3.3. tratamento arquivístico;

4.3.4. princípios de preservação digital.

4.4. Cabe ao APESP, como órgão central do SAESP, no que se refere à implementação de 
Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis - RDC-Arq e de plataformas de acesso:

4.4.1. Indicar parâmetros para garantir a autenticidade (identidade e integridade), a 
confidencialidade, a disponibilidade, o acesso e a preservação, tendo em vista a perspectiva da 
necessidade de manutenção dos acervos documentais por longos períodos de tempo ou, até 
mesmo, permanentemente;

4.4.2. Orientar sua implantação e manutenção assegurando a atuação integrada de profissionais 
de arquivo e de tecnologia da informação de forma a se cumprirem os requisitos tecnológicos e os 
procedimentos do tratamento arquivístico;

4.4.3. Definir normas e procedimentos para a transferência e recolhimento de documentos 
digitais ao APESP.
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5. DA DIGITALIZAÇÃO

5.1. A Digitalização é o processo de conversão de objetos e documentos em diversos formatos e 

suportes para o formato digital com a fiel representação do documento original em código binário 

legível por computador;

5.2. São finalidades da digitalização:

5.2.1 Na gestão documental, para compor/integrar/formar o processo administrativo eletrônico;

5.2.2. Na preservação como procedimento de conservação, por restrição do manuseio do 

documento original;

5.2.3. Na difusão, para promoção do amplo acesso e disseminação dos documentos, intercâmbio 

de acervos e de seus instrumentos de pesquisa;

5.3. Das diretrizes para a digitalização:

5.3.1. Avaliar qual a melhor técnica de reprodução considerando os objetivos específicos e a 

análise do caso concreto; 

5.3.2. Observar prazos de guarda e destinação de documentos de acordo com as tabelas 

de temporalidade;

5.3.3. Assegurar que o conjunto a ser digitalizado tenha passado por tratamento técnico 

(organização, identificação, classificação, avaliação, descrição, higienização, etc.);

5.3.4. Considerar a freqüência e intensidade de uso dos documentos, o estado de conservação, o 

grau de obsolescência do suporte original e sua relevância para a pesquisa;

5.3.5. Priorizar a digitalização de séries documentais, e não de documentos isolados, levando-se 

em consideração o valor probatório ou informativo do conjunto;

5.3.6. Avaliar os recursos necessários para o tratamento técnico prévio (sobretudo a descrição), 

captura, tratamento posterior (sobretudo a inserção de metadados), armazenamento e gestão 

dos acervos digitais;

5.3.7. Adotar requisitos e procedimentos que assegurem a geração de representantes digitais 

com qualidade arquivística, fidelidade ao documento original e capacidade de interoperabilidade;

5.3.8. Utilizar, preferencialmente, padrões e formatos abertos e/ou estáveis no mercado, em 

conformidade com as normas nacionais e internacionais;

5.3.9. Utilizar padrões estabelecidos pelo APESP para a captura digital de imagens, produção 

de matrizes e derivadas, identificação do representante digital (padrão de metadados) e controle 

de qualidade, em conformidade com normas nacionais e internacionais.
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6. DA SEGURANÇA DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS

6.1. A segurança da informação se constitui em um conjunto de ações contínuas que devem ser 

implementadas e monitoradas desde a produção dos documentos, visando assegurar a integridade, 

disponibilidade e confidencialidade da informação;

6.2. Para garantir a proteção dos documentos e informações digitais, cabe ao Arquivo Público 

do Estado de São Paulo e aos órgãos integrantes do SAESP recomendar aos profissionais da área 

de tecnologia da informação, no âmbito de suas respectivas competências elaborar Plano de 

prevenção de sinistros e segurança da informação.
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POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

1. INTRODUÇÃO

O Arquivo Público do Estado de São Paulo - APESP foi vinculado à Secretaria da Cultura até 

o ano de 2007, sendo que nessa época havia, entre servidores e contratados, cerca de 43 pessoas. 

Em agosto do mesmo ano foi transferido para a Casa Civil, de forma que o quadro de cargos foi 

ampliado por meio de servidores comissionados, efetivos advindos do primeiro concurso público 

e transferidos de outros órgãos.

A cultura organizacional do APESP foi marcada por algumas alterações importantes em 

sua estrutura e em seu vínculo de subordinação, bem como na ampliação de suas atribuições. 

São exemplos disso: a subordinação do APESP por quarenta anos à Secretaria da Cultura (1967-

2007), a criação do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP (1984), a conquista da 

sede própria em Santana e a transferência do acervo intermediário para um prédio próprio, na 

Móoca, distante da sede (1997); sua atuação como órgão técnico consultivo do Ministério Público 

Estadual a partir do ano de 2000; o atendimento às demandas das administrações municipais (a 

partir de 2003); a coordenação dos serviços estaduais de protocolo (a partir de 2009); a gestão 

do sistema SPdoc, ferramenta informatizada de gestão documental; a realização de atividades de 

monitoria e fiscalização para implementação da política de arquivos (2009), a sua transferência 

para a Casa Civil (2007) e para a Secretaria de Governo (2015); sua participação na regulamentação 

da Lei de Acesso à Informação no Estado (2012) e na instalação e coordenação dos Serviços de 

Informações ao Cidadão - SIC.

Do ponto de vista funcional, é importante destacar: a falta de corpo técnico estável durante 

quase quatro décadas, a predominância da presença de historiadores em seu quadro funcional 

durante o tempo em que a instituição esteve subordinada à Secretaria da Cultura; a constituição 

de quadro funcional estável com a anuência de Oficiais Administrativos (2009) e o concurso para 

Executivos Públicos (2010).

Atualmente (2018) o quadro de cargos é composto por 215 servidores, contando ainda com 

um número de 24 estagiários. A partir do crescimento no número de servidores evidenciou-se 

de forma mais explícita a carência de política inerente à gestão de pessoas, que ora pretende-se 

implantar por meio da construção do Plano Diretor na instituição.

Cabe, preliminarmente, esclarecer que neste documento foram abarcadas diretrizes gerais 

divididas em eixos para implementação da política e práticas de Gestão de Pessoas no Arquivo 

Público do Estado de São Paulo.
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Os resultados mostram que, além da estratégia organizacional, fatores institucionais podem 
ser determinantes para a elaboração da política em apreço, evidenciando assim ser vantajosa a 
inclusão da abordagem institucional em tal prática.

No Arquivo Público do Estado de São Paulo as pessoas são agentes e beneficiárias do 
fortalecimento organizacional, contribuindo para a competitividade e disseminação de 
conhecimentos arquivísticos. 

Assim, a implementação da política de Gestão de Pessoas deve estar direcionada a soluções 
que proporcionem condições adequadas ao desenvolvimento, valorização e retenção de pessoas. 
Que sejam capazes de adotar modelos de gestão e ambientes de trabalho motivadores que 
comprometem as pessoas, tudo isso visando, também, o desenvolvimento das competências 
profissionais com foco nos objetivos organizacionais, de forma que tanto colaboradores como 
gestores possam cooperar com a consolidação do APESP como instituição arquivística inovadora 
e de referência.

2. OBJETIVOS

2.1. Promover o desenvolvimento profissional e humano dos servidores visando a excelência, 
a eficiência, a eficácia e a efetividade de resultados, no cumprimento da missão institucional;

2.2. Promover o alinhamento da cultura, atividades e comportamentos organizacionais para 
que a instituição atue de forma segura e íntegra, em conformidade com a legislação e a ética;

2.3. Propor ações sistêmicas de melhoria do desempenho, desenvolvimento profissional e 
motivação dos servidores, por meio de capacitação, qualidade de vida, mobilidade funcional e 
outros;

2.4. Consolidar uma cultura organizacional na qual gestores e colaboradores atuem na 
mudança comportamental, com alinhamento estratégico e compromisso com a transparência, a 
ética e os valores nas relações interpessoais e organizacionais.

3. DIRETRIZES

3.1. A política de gestão de pessoas será orientada pelos valores manifestos nas declarações 
estratégicas da instituição;

3.2. A política de gestão de pessoas deve promover a cultura da transparência e do processo 
participativo e democrático de tomada de decisões;

3.3. O APESP adotará a gestão por competência, com orientação para resultados, foco no 
cidadão, visão sistêmica;
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3.4.  As competências, habilidades e atitudes serão valorizadas e desenvolvidas considerando 

as necessidades das funções e atividades exercidas nas diferentes áreas;

3.5. O APESP deve fomentar a discussão sobre a elaboração de um código de ética que garanta 

a compreensão coletiva das condutas associadas a cada valor institucional, no sentido de orientar 

a atuação profissional, as manifestações e os comportamentos dos servidores e colaboradores. 

4. DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

4.1. O APESP deve contar com instância própria para apoiar a aplicação da Política de Gestão 

de Pessoas e acompanhar a vida funcional dos servidores e colaboradores;

4.2. A implementação será assegurada por meio da atuação articulada entre os gestores, entre 

os gestores e suas equipes e a instância de apoio, bem como da aplicação de procedimentos e 

critérios acordados.

5. DO PLANEJAMENTO DE PESSOAL

5.1. O APESP deve empreender o esforço necessário para prover, manter e desenvolver o seu 

quadro funcional, compatibilizando as expectativas e aspirações dos servidores com os objetivos 

estratégicos organizacionais;

5.2. Dimensionar e distribuir a força de trabalho considerando a matriz de competências 

requeridas, os recursos disponíveis e as necessidades institucionais, visando o melhor 

aproveitamento de talentos e competências dos servidores;

5.3. Manter e gerenciar banco de talentos do quadro funcional permanentemente atualizado.

6. DO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO DE PESSOAS E MOVIMENTAÇÃO

6.1. Tomar as providências necessárias para manter o quadro funcional compatível com 

as responsabilidades e atribuições institucionais, por meio de concursos, nomeações de livre 

provimento, transferências, afastamentos e eventuais contratações;

6.2. Estabelecer critérios para os processos de seleção de profissionais internos e externos 

para provimento dos cargos em comissão, com ética e transparência;

6.3 Recrutar e selecionar servidores, em consonância com as declarações estratégicas e 

competências técnicas e gerenciais necessárias para o APESP;
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6.4. Estabelecer critérios para orientar a movimentação interna dos servidores, 

compatibilizando as aspirações, competências e habilidades dos servidores com as necessidades 

institucionais, assegurando a continuidade dos trabalhos;

6.5 Estabelecer um programa permanente de estágio, com a identificação das atividades 

apropriadas às demandas das unidades e dos responsáveis pelo estágio, desenvolvendo 

potencialidades e despertando vocações para futura renovação do quadro funcional.

7. DA GESTÃO DE DESEMPENHO

7.1. Promover o alinhamento gerencial na aplicação do instrumento oficial de avaliação de 

desempenho individual, de modo a assegurar que o resultado do processo de avaliação garanta 

a gestão efetiva do desempenho e proporcione orientação para o desenvolvimento profissional 

dos servidores;

7.2. Adotar processos que complementem e apoiem a gestão do desempenho dos servidores e 

gestores, incluindo a avaliação dos gestores pelos servidores e avaliação de qualidade dos serviços 

prestados, para a consecução dos objetivos e resultados estratégicos do APESP;

7.3. Considerar competências requeridas nos diferentes processos de trabalho do APESP como 

critérios de avaliação de desempenho;

7.4. Estimular a realização de feedbacks entre gestor e servidor, com o objetivo de discutir os 

pontos fortes e fracos, bem como necessidades de aperfeiçoamento;

7.5. Utilizar diferentes mecanismos de comunicação para informar, orientar e capacitar 

avaliadores e avaliados sobre o processo de gestão de desempenho; 

7.6. Adotar mecanismos que permitam o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores 

como resultado da avaliação de desempenho.

8. DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

8.1. Promover o desenvolvimento humano e profissional, para aprimorar as habilidades 

e competências do servidor, melhorar o clima organizacional e a qualidade dos serviços 

prestados pelo APESP;

8.2. Garantir a elaboração de programa de integração e socialização de novos servidores e 

cursos ou oficinas para capacitação permanente; 
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8.3. Promover a valorização e o compartilhamento de conhecimentos, experiências e práticas 

arquivísticas dos servidores da instituição, visando ao aprimoramento contínuo das atividades 

do APESP;

8.4. Promover a valorização e a qualificação de servidores para a execução de atividades 

administrativas e de apoio, visando o melhor funcionamento da instituição; 

8.5. Buscar a melhoria contínua dos resultados, por meio do diálogo teórico-prático, 

metodologias inovadoras e da mobilização de conhecimentos internos e externos ao APESP; 

8.6. Identificar periodicamente as necessidades de formação e qualificação profissional para 

desenvolver as competências e habilidades dos servidores;

8.7. Desenvolver um programa de capacitação com foco nas competências gerenciais, para o 

exercício de cargos e funções dessa natureza, incluindo aquelas voltadas à gestão de pessoas;

8.8. Promover um programa de formação e atualização transversal dos servidores a respeito 

dos valores organizacionais, dos códigos de ética do servidor público e dos arquivistas, bem como 

dos direitos e deveres previstos no Estatuto do Servidor Público, buscando sua compreensão 

e vivência coletiva.

9. DA QUALIDADE DE VIDA  

9.1. Elaborar e implementar programa de qualidade de vida no trabalho, que contemple as 

dimensões física, emocional, social, profissional e intelectual; 

9.2. Estimular um ambiente harmonioso de convivência e de diálogo permanente, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida e para a gestão de conflitos;

9.3. Propiciar a adoção de práticas que permitam prevenir riscos à saúde e garantir a 

segurança no trabalho. 

10. DA CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL

10.1. Estimular o comprometimento, o diálogo e a compreensão do trabalho de cada servidor 

e colaborador nos processos da instituição;

10.2. Estimular o pensamento crítico, o debate de ideias e a convivência multidisciplinar, 

visando promover um ambiente de inovação, excelência e gestão do conhecimento;

10.3. Fomentar processo de análise coletiva de assuntos relacionados à gestão de pessoas para 

a proposição de procedimentos visando à adoção de práticas comuns; 
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10.4. Monitorar o clima organizacional para subsidiar decisões gerenciais e de promoção da 

qualidade de vida;

10.5. Assegurar a adequada comunicação dos valores organizacionais, dos códigos de ética 

do servidor público e dos arquivistas, bem como dos direitos e deveres previstos no Estatuto 

do Servidor Público, favorecendo sua compreensão coletiva e zelando pela adoção de condutas 

compatíveis com os parâmetros legais, técnicos e éticos;

10.6. A gestão do APESP deve ser transparente, assim como a atuação de seus servidores e 

colaboradores, tornando as informações acessíveis para cidadãos e usuários dos serviços.
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POLÍTICA DE PROMOÇÃO DO ACESSO

1. INTRODUÇÃO

O Arquivo Público do Estado de São Paulo - APESP, na condição de órgão central do Sistema 

de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, compromete-se em promover o acesso amplo aos 

documentos e informações produzidas e custodiadas no âmbito do Poder Executivo Estadual, nos 

termos da legislação vigente. 

Consideram-se integrantes do patrimônio arquivístico público todos os documentos, 

convencionais ou digitais, de qualquer tipo e natureza, produzidos, recebidos e/ou acumulados 

em decorrência do exercício de funções e atividades dos órgãos e entidades estaduais.

O APESP deve propor a política estadual de acesso aos documentos públicos, bem como 

propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares, visando o tratamento de 

informações sigilosas e dados pessoais.

Nesse sentido, cabe à instituição envidar esforços para assegurar o direito de acesso às 

informações contidas em registros ou documentos, produzidos e/ou acumulados pelos órgãos e 

entidades integrantes do SAESP, custodiados ou não pelo Arquivo Público do Estado.

Enquanto órgão de custódia de documentos, dados e informações de interesse da coletividade, 

o APESP tem o dever de manter a transparência de suas ações e de investir continuamente na 

preservação e tratamento arquivístico do acervo sob sua guarda.

A instituição deve empenhar-se na promoção do acesso à informação e apoiar iniciativas 

com essa finalidade, visando à construção de uma administração pública mais eficiente, 

responsável e transparente.

2. DIRETRIZES 

2.1. O APESP compreende a política de acesso à informação como instrumento de consolidação 

democrática, transparência da administração pública e garantia do exercício do controle social;

2.2. A efetiva implantação da política estadual de arquivos e o pleno funcionamento do Sistema 

de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP são condições necessárias para assegurar o acesso às 

informações, como garantia de direito e fonte para a pesquisa e produção de conhecimento;

2.3. A implantação da política estadual de acesso tem caráter multidisciplinar e é de 

responsabilidade compartilhada por gestores, técnicos e profissionais que atuam nos arquivos, 
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protocolos, serviços de informação ao cidadão, servidores dos órgãos e entidades que transferem 
ou recolhem seus documentos ao APESP, bem como doadores de acervos privados;

2.4. Para a efetiva implantação da política estadual de acesso os órgãos setoriais do SAESP 
devem: abrir seus arquivos o mais amplamente possível e fornecer gratuitamente as informações; 
adotar uma abordagem proativa para acesso; impor restrições de acesso em conformidade com a 
legislação e com as políticas institucionais; monitorar as restrições de acesso, revendo documentos 
e eliminando restrições não mais aplicáveis;

2.5. O APESP deve promover a cultura da transparência por meio do aprimoramento contínuo 
da política estadual de arquivos, de ações integradas com outras instituições de mesmo propósito, 
de suas práticas internas e de ações permanentes de capacitação para servidores estaduais 
e municipais;

2.6. O APESP considera condições necessárias para se assegurar o acesso pleno às informações 
e documentos públicos, a organização e descrição de documentos nas fases corrente, intermediária 
e permanente, de acordo com suas especificidades, bem como a elaboração de instrumentos de 
gestão, controle e pesquisa;

2.7. O acervo custodiado pelo APESP goza da presunção de acesso público;

2.8. O APESP deve priorizar o ingresso de documentos públicos e de documentos privados de 
interesse público e social sem quaisquer restrições de acesso;

2.9. O acesso aos documentos de origem privada já incorporados ao acervo será regularizado 
pela formalização do Termo de Doação ou pela publicação de editais de chamamento, na 
impossibilidade de identificação do doador ou responsável pela documentação;

2.10. O APESP deve buscar, junto aos órgãos e entidades produtores, informações detalhadas 
sobre os documentos sob sua custódia ou sobre as propostas de recolhimento, transferência ou 
doação, de modo a favorecer a identificação de dados e informações restritas, potencialmente 
sigilosas ou pessoais, bem como subsidiar a definição de procedimentos para disponibilização ou 
restrição do acervo em questão;

2.11. A política de acesso aplica-se tanto aos arquivos públicos quanto aos arquivos privados, 
custodiados por órgãos e entidades estaduais;

2.12. O acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua 
integridade ou pôr em risco a saúde dos usuários, será garantido por meio de consulta de cópia, 
com certificação de que esta confere com o original, ou de tratamento que assegure o manuseio 
do original sem risco;

2.13. O acesso aos documentos que possuam alguma informação pessoal ou sigilosa, deve ser 
precedido de técnicas de ocultação das informações restritas;
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2.14. O APESP deve definir procedimentos visando a proteção de dados pessoais nos casos de 
realização de estatísticas e pesquisas científicas de interesse público e geral;

2.15. As decisões de acesso a documentos que contenham dados pessoais ou sigilosos, bem 
como as decisões de negativa de acesso devem ser registradas para controle e estudos.

3. DA PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

3.1. A política estadual de acesso à informação deve ser integrada com a política estadual 
de arquivos por meio da articulação permanente entre serviços de arquivo, protocolo, gestão de 
bases de dados e avaliação de documentos;

3.2. O APESP é o órgão responsável por coordenar a integração sistêmica e o funcionamento 
dos serviços estaduais de informações ao cidadão, por meio de orientação técnica, monitoramento 
e capacitação permanente de agentes públicos;

3.3. O APESP deve promover a consolidação de dados, elaboração de estatísticas e estudos de 
perfil de usuários visando ao aprimoramento contínuo da qualidade dos atendimentosaos pedidos 
de informações aos órgãos e entidades estaduais;

3.4. O APESP deve referenciar os documentos produzidos e acumulados nos órgãos e entidades 
integrantes do SAESP, com informações sobre os arquivos e as instituições que os detém por meio da 
atualização permanente de cadastros e censos,visando promover e facilitar o acesso à informação;

3.5. O APESP deve promover a transparência ativa para tornar disponíveis informações de 
interesse coletivo e geral sobre a instituição e seu acervo, bem como sobre outros documentos 
públicos estaduais que não estão sob sua custódia;

3.6. O APESP deve definir critérios para disponibilização de informações e instrumentos de 
pesquisa no site institucional considerando o interesse público e a potencialidade de pesquisa;

3.7. O APESP deve empreender ações proativas para a transferência e recolhimento de 
documentos de valor permanente para sua custódia, onde estarão mais acessíveis ao público em 
geral do que sob a custódia dos órgãos de origem;

3.8. O APESP deve investir continuamente em infraestrutura e em ferramentas tecnológicas 
que visem o acesso aos documentos e informações, e desenvolver ações específicas que assegurem 
a acessibilidade às pessoas com deficiência.
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4. DIRETRIZES PARA A RESTRIÇÃO DE ACESSO 

4.1. As restrições de acesso, quando inevitáveis, devem ser claras e limitadas em 

abrangência e duração;

4.2. A restrição de acesso aos documentos sigilosos ou pessoais de forma expressa pela Lei de 

Acesso à Informação, não excluiu as demais hipóteses de restrição amparadas por hipótese legal 

de sigilo, a exemplo do segredo de justiça, segredo industrial ou sigilo fiscal;

4.3. O APESP deve disponibilizar seu conhecimento e experiência, na condição de órgão central 

do sistema de arquivos, e promover estudos e pesquisas complementares para a identificação e 

análise de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, contribuindo para a uniformização 

de critérios técnicos e objetivos de restrição de acesso;

4.4. As eventuais restrições de acesso praticadas em relação aos documentos correntes, 

intermediários e permanentes, deverão estar em conformidade com a legislação vigente e com os 

procedimentos institucionais;

4.5. O eventual ingresso no APESP de documentos, dados e informações sigilosas ou pessoais 

de origem pública ou privada depende da avaliação do interesse público e das condições objetivas 

da instituição em garantir a sua proteção contra acesso indevido, pelo tempo necessário;

4.6. Eventuais restrições de acesso devem ser previamente informadas e registradas nos 

termos de transferência, recolhimento e doação;

4.7. No caso de negativa de acesso a documentos e informações, o interessado tem o direito 

de impetrar recurso, de acordo com os procedimentos legais e institucionais;

4.8. O acesso aos documentos sigilosos ou pessoais sob custódia do APESP é garantido aos 

servidores da instituição devidamente credenciados para a realização do trabalho arquivístico 

necessário, mediante a assinatura de termo de responsabilidade e em conformidade com os 

procedimentos de segurança da informação.

5. DA PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS E DADOS PESSOAIS

5.1. O APESP e os órgãos e entidades integrantes do SAESP devem adotar todas as providências 

necessárias para garantir o controle de acesso e da divulgação de documentos, dados e informações 

sigilosas e pessoais sob sua custódia, assegurando a sua proteção contra perda, alteração indevida, 

acesso, transmissão e divulgação não autorizada;

5.2. O APESP e os órgãos e entidades integrantes do SAESP devem manter o controle de acesso 

físico às áreas de armazenamento, somente a pessoas autorizadas, bem como restringir o acesso à 
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informação sobre a localização dos documentos dentro dos depósitos aos servidores credenciados 

das equipes responsáveis pelos acervos;

5.3. Os servidores e colaboradores, credenciados ou não, que tiverem acesso aos depósitos, 

ao acervo e a bancos de dados em razão de seu trabalho, são responsáveis pela proteção dos 

documentos, dados e informações sigilosas ou pessoais;

5.4. As atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais devem observar os seguintes 

princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, 

segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas;

5.5. É vedado ao APESP e os órgãos e entidades integrantes do SAESP transferir a entidades 

privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenham acesso, exceto nos casos 

previstos em lei;

5.6. O APESP deve assegurar a proteção de documentos, dados e informações sigilosas 

e pessoais de acervos que ingressarem na instituição, provenientes de órgãos extintos ou que 

cessaram suas atividades;

5.7. O APESP deve definir procedimentos internos para controlar o acesso e proteger 

os documentos, dados e informações pessoais de seus servidores e colaboradores, inclusive 

nos meios digitais;

5.8. O desenvolvimento e a implantação de sistemas e mecanismos de controle de acesso 

precedem à definição e às práticas de restrição de acesso.

6. DA PROMOÇÃO DO ACESSO AOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS

O APESP e demais órgãos custodiadores de acervos arquivísticos devem:

6.1. Garantir isonomia de tratamento aos usuários, acesso igualitário e gratuito ao acervo;

6.2. Facultar, desde que não haja qualquer restrição de acesso, a reprodução feita pelo 

consulente com equipamento próprio;

6.3. Priorizar a elaboração e constante aprimoramento de instrumentos de controle e 

pesquisa, visando à plena difusão de seu acervo;

6.4. Facilitar o acesso aos acervos custodiados por meio de instrumentos de pesquisa 

elaborados conforme as normas de descrição arquivística, bem como capacitar continuamente os 

atendentes para aprimorar a mediação entre os consulentes e o acervo;

6.5. Disponibilizar dados abertos e informações estruturadas em formatos não proprietários 

que possibilitem o compartilhamento e o reuso dos dados pelos interessados; 
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6.6. Elaborar instrumentos de pesquisa preferencialmente digitais, observando protocolos 
que possibilitem a integração e interoperabilidade com sistemas de outros órgãos públicos, bem 
como de outras instituições congêneres;

6.7. Adotar medidas para que pessoas com deficiência tenham garantido o seu direito de acesso 
aos documentos custodiados, presencial ou remotamente, tais como: eliminação de barreiras 
arquitetônicas, de comunicação, atitudinais e tecnológicas; disponibilização de tecnologia assistiva 
e ajuda técnica; e prever funcionalidades de acessibilidade no site institucional;

6.8. Implantar programa de reprodução de documentos de acordo com as normas técnicas, 
conciliando o direito de acesso com o dever de preservar o patrimônio arquivístico.

7. DAS NORMAS DE ACESSO AOS DOCUMENTOS CUSTODIADOS PELO APESP

7.1. Todas as áreas detentoras de acervo do APESP devem facultar o acesso aos documentos sob 
sua responsabilidade, independentemente do gênero e formato (textual, iconográfico, cartográfico, 
audiovisual, sonoro, hemerográfico e bibliográfico), segundo os mesmos princípios e diretrizes;

7.2. Os dados exigidos dos consulentes, com exceção ao caso de dados sigilosos e pessoais, 
na forma do Decreto 61.836/2016, devem se limitar ao necessário a eventual contato e segurança 
do acervo;

7.3. Informações complementares sobre a finalidade da pesquisa poderão ser solicitadas 
devendo ser explicitado ao usuário que a resposta é facultativa e será usada apenas para fins 
estatísticos e melhoria na prestação de serviços;

7.4. O acesso a documentos originais do acervo deverá ser feito presencialmente nos salões de 
consulta do prédio do APESP;

7.5. Para fins de preservação e conservação, será dada preferência à consulta de cópias digitais 
ou microfilmadas, quando existentes;

7.6. O acesso aos documentos, caso seja de interesse do consulente, poderá ser precedido 
de entrevista agendada para melhor compreensão do escopo da pesquisa e correta orientação 
ao pesquisador;

7.7. A consulta presencial aos documentos originais, deverá respeitar as regras do APESP 
quanto ao manuseio dos documentos e uso de Equipamentos de Proteção Individual;

7.8. A consulta ao acervo do APESP por meio do site deve seguir os mesmos critérios da 
consulta presencial, com o preenchimento de formulário para liberação de login e senha.
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8. DO ACESSO E TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS COM RESTRIÇÃO

8.1. A eventual identificação de necessidade de restrição pode ser constatada a qualquer 

tempo, durante o tratamento técnico ou mesmo durante a consulta;

8.2. O APESP deve disponibilizar ao pesquisador, de forma transparente, a indicação dos 

documentos que possuem restrições de acesso, as condições gerais de consulta, e fundamentos 

legais ou razões de natureza técnica;

8.3. Todas as eventuais restrições identificadas deverão ser registradas nos instrumentos de 

pesquisa;

8.4. Toda negativa de acesso, a qualquer dado, informação ou documento do acervo do APESP 

deve ser devidamente fundamentada e apresentada ao usuário/consulente, com data e assinatura 

do responsável;

8.5. O interessado nos documentos com restrições de consulta, que considerar prejudicado 

seu direito de acesso, poderá recorrer à autoridade responsável no APESP para a avaliação do caso 

concreto;

8.6. O APESP deve, sempre que necessário, buscar orientação jurídica e consultar os órgãos 

técnicos competentes para esclarecer dúvidas em matérias específicas;

8.7. A eventual identificação de documentos, dados e informações potencialmente sigilosas 

do acervo do APESP deve ser informada pela área técnica à autoridade competente responsável 

para que seja providenciada a análise;

8.8. O APESP manterá suspensa a consulta aos documentos potencialmente sigilosos enquanto 

não houver avaliação e decisão da autoridade competente;

8.9. As áreas detentoras de acervo devem monitorar os prazos de sigilo e, conforme os 

parâmetros legais, encaminhar à autoridade competente a solicitação de reclassificação ou 

desclassificação dos documentos classificados como sigilosos que integrem o acervo do APESP;

8.10. O APESP, anualmente, deve dar publicidade ao rol de documentos classificados, 

reclassificados e desclassificados e o acesso deve ser facultado aos interessados;

8.11. Cabe às equipes detentoras de acervo conhecerem as hipóteses de sigilo legal;

8.12. Identificados dados e informações pessoais nos documentos do acervo do APESP, a área 

técnica deve adotar os procedimentos e tratamentos necessários para a proteção da pessoa natural 

identificada ou identificável;

8.13. O acesso a documentos, dados e informações identificados como pessoais deve ser 

realizado de forma presencial pelo interessado devidamente identificado;
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8.14. O acesso a documentos, dados e informações identificados como pessoais por terceiros 

será concedido somente diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas 

se referirem;

8.15.  O consentimento acima referido não será exigido quando as informações 

forem necessárias: 

8.15.1. Para a prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente 

incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; 

8.15.2. Para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou 

geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem; 

8.15.3. No cumprimento de ordem judicial; 

8.15.4. Para a defesa de direitos humanos; ou 

8.15.5. Para a proteção do interesse público e geral preponderante;

8.16. Nos casos que prescindem do consentimento expresso, o acesso será permitido mediante 

assinatura de termo de responsabilidade;

8.17. As áreas detentoras de acervo devem monitorar os prazos de restrição de acesso aos 

documentos que possuam dados e informações pessoais sensíveis;

8.18. Esgotado o prazo de restrição o documento terá acesso público.

8.19. Cabe ao APESP restringir a consulta e tirar de circulação documentos nas 

seguintes condições:

8.19.1. A integridade do documento puder ser comprometida pelo manuseio, em decorrência 

da fragilidade de seu suporte;

8.19.2. O documento apresentar fatores de risco - contaminação por agentes químicos ou 

infestação por agentes biológicos - que possam comprometer sua integridade e a saúde humana;

8.19.3. Os documentos solicitados estiverem sendo submetidos às atividades de tratamento 

arquivístico, de preservação ou restauro;

8.20. A restrição deve ser providenciada tão logo se verifique uma das condições acima 

descritas, com a necessária publicidade;

8.21. O APESP, por meio de suas áreas técnicas, avaliará em cada caso os procedimentos 

necessários para que os documentos fora de circulação possam ser acessados e dará publicidade 

quando os documentos voltarem a estar disponíveis;

8.22. Avaliada a possibilidade de efetuar os procedimentos necessários de tratamento em 

prazo determinado, poderá ser agendada uma data para a consulta aos documentos;
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8.23. As restrições de acesso aos documentos podem ainda ocorrer, excepcionalmente, em 

razão da utilização dos originais em exposições temporárias ou empréstimo aos órgãos produtores, 

no caso de documentos em idade intermediária;

8.24. Nestas situações, o usuário será informado, a restrição fundamentada e realizado o 

agendamento da consulta para data próxima à previsão de término do evento.

9. DO DIREITO DE ACESSO E DOS DIREITOS AUTORAIS

9.1. O direito de acesso a documentos custodiados pelo APESP não é limitado por eventual 

existência de direitos autorais ou de imagem que, entretanto, incidem sobre seu uso, reprodução 

e difusão, sendo responsabilidade do consulente obter a autorização do titular, com exceção 

daqueles de domínio público;

9.2. O acesso a documentos que envolvam direitos autorais ou de imagem, por site ou por 

e-mail, será condicionado à concordância com os termos de responsabilidade;

9.3. É obrigatório, na utilização e divulgação da reprodução de documentos, citar que os 

respectivos originais pertencem ao APESP e indicar a referência, bem como o autor, quando 

identificado;

9.4. A reprodução de documentos originais é executada em equipamentos que garantam a 

integridade do suporte, sendo vedada a reprodução daqueles que apresentem fragilidade que 

impossibilite o seu manuseio.

10. DO TERMO DE RESPONSABILIDADE

10.1. A assinatura do Termo de Responsabilidade é condicionante ao acesso, juntamente 

à declaração de finalidade, destinação do uso e obrigações a que se submete o usuário, com 

capacidade civil;

10.2. O Termo de Responsabilidade será padronizado para todas as áreas detentoras de acervo, 

de forma a proteger o APESP por qualquer uso indevido quanto a direitos autorais, de imagem ou 

aos dados pessoais consultados;

10.3. A responsabilidade do consulente pela utilização e reprodução de documentos 

para a finalidade declarada no respectivo Termo é pessoal e intransferível, eximindo o APESP 

e seus agentes.
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11. DO ACESSO POR CERTIDÃO, CÓPIA SIMPLES OU AUTENTICADA 

11.1. O APESP faculta acesso aos seus documentos também por meio de certidão (negativa ou 

positiva, por extrato ou de inteiro teor), cópia simples ou cópia autenticada;

11.2. O acesso parcial será assegurado mediante ocultação dos dados restritos, por certidão 

ou cópia autenticada com tarjamento, sempre que não for possível o acesso integral a qualquer 

documento do acervo;

11.3. O acesso aos documentos do APESP é gratuito, sendo autorizada a cobrança dos custos 

decorrentes dos serviços e materiais utilizados na reprodução, autenticação e emissão de certidão 

de documentos de acordo com a tabela de valores da Instituição.
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POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A Política de Preservação dispõe sobre um conjunto de conceitos, diretrizes, critérios, ou 

recomendações, que visam promover a preservação dos documentos de acordo com cada uma das 

três fases do ciclo de vida do documento, em qualquer suporte.

2. OBJETIVOS

A Política de Preservação define diretrizes de Conservação Preventiva, Conservação e 

Restauração de acervos arquivísticos, para minimizar a deterioração dos materiais, e evitar 

a perda de conteúdo informativo, visando prolongar a vida útil dos documentos custodiados e 

garantir seu acesso.

3. DIRETRIZES

Esta Política de Preservação tem como diretrizes gerais:

3.1. O APESP deve empreender ações e elaborar projetos estratégicos de preservação para 

facilitar a captação e garantir a otimização de recursos e a efetividade de resultados;

3.2. Apoiar a consecução da missão institucional na preservação do acervo, devendo ser 

adotada como referência e orientação aos órgãos e entidades integrantes do SAESP nas questões 

de preservação de acervos arquivísticos e assim contribuir para a eficiência e memória da 

Administração Pública, o acesso à informação, a produção de conhecimento e a garantia de 

direitos aos cidadãos;

3.3. O compromisso do APESP com a preservação de acervos arquivísticos, em especial aqueles 

em situação de risco, será efetivado por meio de ações permanentes de cooperação com órgãos e 

entidades integrantes do SAESP;

3.4. Assegurar a cadeia de preservação, por meio da sensibilização de gestores, de orientação 

e capacitação técnica e de disseminação de conhecimento;

3.5. As atividades técnicas de preservação devem ser desenvolvidas de modo integrado às 

atividades técnicas de gestão, de tratamento arquivístico e de acesso;

3.6. Compromisso com o estudo, avaliação e desenvolvimento de técnicas e adoção de boas 

práticas, visando o alcance dos melhores resultados na preservação do acervo;
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3.7. As intervenções realizadas no acervo devem respeitar as características originais dos 

documentos, seguir os princípios da mínima intervenção e, sempre que possível, da reversibilidade. 

3.8. Os parâmetros da reversibilidade, da estabilidade e da legibilidade devem orientar a 

definição dos procedimentos e seleção dos materiais;

3.9. A restauração incide apenas na materialidade do documento; nos casos em que há perda 

parcial de informação, esta não deverá ser refeita pelo restaurador, mesmo que exista uma 

duplicata do documento que permita tal reprodução;

3.10. As ações de conservação preventiva devem ser adotadas para evitar os danos causados 

pelos processos de deterioração e minimizar a necessidade de procedimentos de intervenção;

3.11.  Todas as ações de preservação deverão ser monitoradas e documentadas a fim de avaliar 

sua eficiência, eficácia e efetividade, bem como subsidiar o planejamento das ações futuras.

4. DO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

O APESP deve promover a interação e integração entre todos os setores do Arquivo Público 

quanto à preservação do acervo sob sua custódia e orientação aos órgãos do Sistema de Arquivos 

do Estado de São Paulo.

4.1. Das Interfaces:

4.1.1. Orientar o planejamento conjunto entre Departamento de Preservação e Difusão do 

Acervo e Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo quanto a ações 

de preservação de documentos permanentes, intermediários e correntes sob custódia do APESP;

4.1.2. Fomentar a cooperação com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, 

como estratégia para facilitar o compartilhamento de informações, métodos e técnicas, formação 

de recursos humanos em matéria de Preservação de Acervo;

4.1.3. Promover o desenvolvimento das ações de preservação dos documentos de arquivos 

correntes, intermediários e permanentes com os demais órgãos do Sistema de Arquivos do Estado 

de São Paulo;

4.1.4. Prestar orientações técnicas aos municípios em ações de preservação dos documentos 

de arquivos correntes, intermediários e permanentes.

4.2. Das Instalações, Infraestrutura, Equipamentos e Materiais: 

Para assegurar a preservação do acervo sob sua custódia, o APESP deve:
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4.2.1.  Avaliar continuamente as áreas de depósitos e de tratamento técnico, a fim de 
assegurar os melhores usos dos espaços e garantir a segurança do acervo e da saúde dos servidores, 
colaboradores terceirizados e usuários;

4.2.2.  Investir em infraestrutura por meio da aquisição, instalação, manutenção, recuperação 
e atualização de equipamentos em geral e serviços necessários à preservação;

4.2.3.  Investir em procedimentos e em adequações físicas e ambientais necessários para 
garantir a segurança predial, do acervo, servidores, colaboradores e usuários do APESP;

4.2.4. Investir em manutenção constante e correção de desconformidades nas edificações;

4.2.5. Assegurar áreas de quarentena para guarda temporária de documentos com suspeita de 
contaminação por agentes químicos e/ou infestação por agentes biológicos;

4.2.6. Assegurar áreas de isolamento adequadas para guarda temporária de documentos 
do acervo, comprovadamente contaminados por agentes químicos e/ou infestação por 
agentes biológicos;

4.2.7. Assegurar a utilização de mobiliários adequados para a guarda e tratamento de 
documentos em diferentes suportes e formatos;

4.2.8.  Garantir a aquisição de materiais para procedimentos técnicos voltados à preservação, 
bem como promover e monitorar a utilização obrigatória de EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva);

4.2.9. Diagnosticar, vistoriar, avaliar, monitorar e registrar as condições ambientais das 
reservas técnicas (limpeza, luminosidade, temperatura e umidade relativa do ar, entre outros), 
bem como identificar sinais de deterioração nos edifícios;

4.3. Da Orientação, Capacitação e Treinamento.

O APESP deve manter um programa permanente de orientação, capacitação e treinamento, 
para os colaboradores e diversos públicos, mediante normas internas e protocolos específicos 
estabelecidos, visando:

4.3.1. Promover a capacitação e constante atualização dos servidores e estagiários da 
instituição em relação às normas e práticas de preservação;

4.3.2. Promover a integração e a orientação dos prestadores de serviços contratados e 
parceiros ingressantes na instituição, para que compreendam a natureza e missão da instituição;

4.3.3. Orientar e treinar periodicamente os prestadores de serviços contratados de vigilância 
e recepção em relação à preservação e segurança do acervo;

4.3.4. Orientar e treinar periodicamente prestadores de serviços contratados de limpeza em 
relação às atividades realizadas nos depósitos de guarda de acervo e de quarentena;
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4.3.5. Orientar os usuários quanto ao adequado processo de manuseio dos documentos;

4.3.6. Difundir a importância da preservação de documentos para os usuários em geral;

4.3.7. Promover o treinamento das células de apoio à conservação, como estratégia de 
difusão das práticas de preservação de documentos, as quais deverão ser orientadas pelo 
Centro de Preservação;

4.3.8. Fomentar a pesquisa de novas técnicas voltadas para a preservação do acervo;

4.3.9. Orientar os órgãos do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo e outras instituições 
congêneres, como arquivos municipais, quanto às práticas de Preservação.

5. DO INGRESSO DE ACERVO

As propostas de ingresso de acervo serão analisadas pelas áreas técnicas competentes, por meio 
de visitas técnicas e elaboração de parecer, para subsidiar a tomada de decisão sobre seu ingresso;

5.1. O ingresso de novos documentos não pode colocar em risco o acervo custodiado, 
garantida a observância das normas técnicas, bem como cumprimento do prazo de quarentena 
em espaços apropriados;

5.2. Estabelecer os fluxos e procedimentos complementares para orientar os agentes públicos 
em relação aos processos de ingresso de documentos. 

6. DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONTROLE AO ACERVO

6.1. Promover programas de monitoramento contínuo do acervo custodiado pelo APESP, 
compreendendo o diagnóstico do estado de conservação e acondicionamento do acervo, as 
condições ambientais e prediais;

6.2. Assegurar sistemáticas de avaliação, diagnóstico e registros periódicos sobre o estado de 
conservação do acervo custodiado pelo APESP, para identificar os estados/estágios de contaminação 
química e biológica, danos físicos ou acondicionamentos inadequados, com o objetivo de selecionar 
os documentos a serem tratados, restaurados ou digitalizados prioritariamente e implantar 
as medidas pertinentes;

6.3. Informar ao público externo e interno sobre o estado de conservação dos documentos.

6.4. O APESP poderá restringir a consulta e tirar de circulação documentos 
nas seguintes condições:

6.4.1. Como medida preventiva, quando a integridade do documento puder ser comprometida 
pelo manuseio, em decorrência da fragilidade de seu suporte;
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6.4.2. Como medida preventiva, quando o documento apresentar fatores de risco - contaminação 
por agentes químicos ou infestação por agentes biológicos - que possam comprometer sua 
integridade e a saúde humana;

6.4.3. Quando os documentos solicitados estiverem sendo submetidos às atividades de 
tratamento arquivístico, de preservação ou restauro;

6.5. O acesso aos documentos que tenham sido microfilmados ou digitalizados se dará por 
meio da cópia, protegendo-se o original de manuseios frequentes;

6.6. Toda retirada de documentos do APESP deverá ser previamente autorizada e registrada;

6.7. O empréstimo de documentos de guarda permanente será autorizado somente para 
instituições e em casos excepcionais, mediante prévia avaliação e laudo técnico;

6.8. Estabelecer programas de conservação, conservação preventiva e restauro;

6.9. Estabelecer um programa de acondicionamento dos documentos, com materiais e formatos 
específicos, de acordo com as características de cada acervo e o seu estado de conservação;

6.10. Desenvolver programas de digitalização e microfilmagem como forma de preservação 
do acervo, levando em consideração a estrutura e custos de armazenamento, obsolescência dos 
meios de recuperação, bem como o formato e resolução adequados;

6.11. Estabelecer critérios de registro e controle da movimentação de documentos nas 
reservas técnicas, nas salas de consulta e entre setores da Instituição, bem como de documentos a 
serem disponibilizados para exposições no APESP;

6.12. O acesso aos depósitos, incluindo quarentena e área de isolamento, será permitido 
somente a pessoas autorizadas, de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos;

6.13. Devem ser estabelecidas rotinas de verificação de acesso aos depósitos, bem como 
procedimentos para registro e relatório de ocorrências a fim de serem tomadas as medidas cabíveis;

6.14. As áreas técnicas devem participar da elaboração e aprovação de memorial descritivo 
para contratação de serviços que impactem na preservação do acervo;

6.15. Estabelecimento de parcerias para a execução de atividades de preservação será 
realizada em casos excepcionais, mediante avaliação técnica do parceiro pelas áreas competentes 
e elaboração de memorial descritivo para os procedimentos técnicos e de segurança, prevendo a 
supervisão dos trabalhos pela equipe técnica do APESP.
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7. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

O APESP deve garantir a segurança do acervo, monitorando continuamente os 10 (dez) fatores 
de risco: fogo, água, temperatura, umidade, luminosidade, poluentes, pragas, forças físicas, ações 
criminosas e dissociação.

7.1. O gerenciamento de riscos será implementado por meio de grupos permanentes com 
intuito de diagnosticar, planejar medidas preventivas e subsidiar a tomada de decisão;

7.2. Constituir e capacitar o Grupo de Atendimento a Desastres com as atribuições de avaliar, 
planejar, reportar e atuar nas situações de desastres ou sinistros de qualquer ordem que afetem 
o acervo do APESP;

Os grupos serão constituídos por servidores designados que atuarão mediante 
protocolo especifico;

7.3. O Grupo de Atendimento a Desastres prestará orientação aos órgãos integrantes do SAESP 
e municípios em caso de sinistro ou desastre, para que possam tomar as providências necessárias;

7.4. Devem ser estabelecidos critérios para identificar quais conjuntos, em caso de sinistro ou 
desastre, deverão ser priorizados nas ações de salvaguarda;

7.5. As áreas detentoras de acervo em conjunto com a área técnica de preservação devem 
desenvolver orientações a serem seguidas em casos de emergência (remoção de itens do acervo de 
acordo com prioridades pré-estabelecidas; procedimentos para recuperação dos danos).
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POLÍTICA DE TRATAMENTO E PROTEÇÃO DO ACERVO

1. INTRODUÇÃO 

Esta Política tem por finalidade:

Potencializar, integrar e sistematizar as ações de tratamento de acervos arquivísticos 
custodiados pelo APESP, nas idades intermediária e permanente, inclusive documentos privados 
de interesse público e social. 

Definir diretrizes, normas e procedimentos que orientarão os órgãos do SAESP para que 
promovam o tratamento arquivístico de documentos sob sua custódia até a destinação final no 
órgão produtor ou integração ao acervo do APESP.

Por tratamento arquivístico entende-se o conjunto de atividades sucessivas e integradas 
que se aplicam aos documentos de arquivo em cada uma de suas fases, desde a participação no 
processo de pré-produção, produção, controle dos arquivos em formação, destinação e custódia 
definitiva, com a finalidade de protegê-los e resguardá-los como prova e informação, tornando-os 
acessíveis e úteis para diversos fins. 

O tratamento arquivístico compreende as seguintes operações técnicas: concepção, 
identificação, classificação, controle da tramitação, avaliação, ordenação, arquivamento, arranjo 
e descrição.

2. DIRETRIZES

2.1. Cabe ao Arquivo Público do Estado, órgão central do SAESP, estabelecer uma política 
unificada que defina padrões de tratamento arquivístico para os documentos produzidos, 
recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, no exercício 
de suas funções e atividades, em quaisquer suportes, nas três idades, assegurando a sua gestão 
sistêmica e integrada, desde a sua produção até sua eliminação ou guarda permanente;

2.2. Cabe aos órgãos setoriais do SAESP, no âmbito de sua atuação, planejar e acompanhar a 
execução de programas, diretrizes e normas emanadas pelo órgão central do SAESP;

2.3. É o tratamento arquivístico dos documentos que assegura a recuperação integra e 
contextualizada da informação, bem como o seu acesso;

2.4. O contexto de produção e a relação dos documentos gerados em decorrência da 
mesma função ou atividade permitem a compreensão plena do significado dos documentos e 
seu uso potencial;
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2.5. A definição de metodologias e procedimentos de tratamento arquivístico deve considerar 
a interdependência das fases, bem como prever ações contínuas de proteção e conservação 
dos documentos;

2.6. O processo de tratamento arquivístico de documento, desde sua concepção, deve 
ser registrado e permanecer disponível para assegurar sua continuidade e integração 
às fases posteriores;

2.7. O arquivamento físico de documentos, desde a fase corrente, deve respeitar a classificação 
por série, visando facilitar a recuperação e viabilizar a aplicação das Tabelas de Temporalidade;

2.8. O tratamento arquivístico deve prever a integração de ferramentas informatizadas 
utilizadas para a produção, controle e descrição dos documentos intermediários e permanentes;

2.9. O planejamento das ações de tratamento arquivístico deve ser baseado em critérios 
técnicos, que considerem estratégias e ferramentas visando ampliar a escala do trabalho;

2.10. Os documentos públicos estaduais não podem ser eliminados sem cumprir os prazos 
definidos de guarda e uma avaliação de acordo com os procedimentos estabelecidos pela política 
estadual de arquivos;

2.11. Em eventuais casos de exceção de documentos que integram o acervo do Arquivo Público 
do Estado e que, por exemplo, estejam em estado de degradação avançado e irreversível, que estejam 
duplicados ou não contenham registro de informação, será analisada a necessidade de destinação 
(eliminação, doação ou devolução) desde que fundamentada e submetida à manifestação formal 
da instância técnica do Arquivo Público do Estado;

2.12. A eliminação de documentos que não constem nas Tabelas de Temporalidade de 
Documentos somente pode ser realizada com autorização do Arquivo Público do Estado, 
órgão central do SAESP.

3. DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO

3.1. O tratamento arquivístico deve incidir sobre todos os documentos produzidos, recebidos 
ou acumulados pelos órgãos e entidades da Administração Estadual Paulista, independente de 
seu gênero (textual, iconográfico, audiovisual), suporte (papel, eletrônico ou digital) ou formato 
(mapa, ficha, livro, planta, entre outros);

Do respeito à natureza arquivística dos documentos públicos:

3.2.1. O tratamento arquivístico deve respeitar a natureza arquivística dos documentos, 
considerando sempre que: constituem conjuntos orgânicos, possuem um caráter seriado, 
são exemplares únicos, possuem vínculo uns com os outros, testemunham as atividades da 
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Administração Pública Estadual, comprovam direitos e obrigações do governo e dos cidadãos 

e possuem, em diferentes graus, valor administrativo, legal, fiscal e jurídico, bem como 

valor informativo e histórico.

Do respeito aos princípios arquivísticos:

3.3.1. Os princípios de proveniência e do ciclo vital dos documentos devem orientar todo 

o processo de tratamento arquivístico do acervo do APESP e dos órgãos do SAESP, por meio de 

operações específicas em cada idade do documento;

3.3.2. O respeito ao princípio da proveniência assegura que documentos gerados por 

diferentes órgãos não sejam misturados e conservem a sua ordem natural refletindo sua estrutura 

e funcionamento e os procedimentos administrativos que os geraram;

3.3.3. O conhecimento da estrutura e funcionamento do órgão produtor de documentos é 

condição necessária para a aplicação do princípio da proveniência;

3.3.4. A observância à teoria das três idades garante que os documentos sejam tratados em 

cada uma de suas fases (corrente, intermediária e permanente) considerando suas necessidades, 

valores e usos específicos.

3.3.5. O ciclo de vida dos documentos compreende três fases: 

3.3.5.1. Corrente: aquela em que os documentos estão em curso ou que se conservam junto às 

unidades produtoras em razão da sua vigência e da frequência com que são consultados; 

3.3.5.2. Intermediária: aquela com documentos de uso pouco frequente, que aguardam 

prazos de prescrição e precaução nas entidades e órgão públicos estaduais ou no Centro de Arquivo 

Administrativo do Arquivo do Estado;

3.3.5.3. Permanente: aquela na qual os documentos com valor histórico, probatório e 

informativo  devem ser definitivamente preservados.

4. DA INTEGRAÇÃO DO TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO NAS TRÊS FASES 

4.1. Ao APESP, como órgão central do SAESP, cabe definir metodologias, normas e 

procedimentos para promover a integração das operações de tratamento arquivístico específicas 

de cada fase;

4.2 Para assegurar a integração das operações, o APESP deve prestar orientação técnica, 

fiscalizar e promover ações de capacitação aos órgãos setoriais do SAESP, bem como atuar para 

promover transferências e recolhimentos de documentos nos prazos indicados nas Tabelas de 

Temporalidade de Documentos;
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4.3. A integração das operações técnicas tem como finalidade assegurar que o processo de 

tratamento arquivístico seja cumulativo e continuamente aprimorado, de forma que as operações 

técnicas específicas de cada fase sejam registradas e estejam disponíveis para as fases subsequentes.

4.4. Da pré-produção documental:

4.4.1. O tratamento arquivístico inicia-se antes mesmo da própria produção do documento 

quando se adota a melhor forma de registro da atividade, com a concepção do documento, com 

a modelagem e elaboração de formulários, a racionalização da tramitação, o mapeamento de 

processos, normalização da terminologia e tipologia documental, definição e padronização de 

descritores, definição de requisitos e metadados de sistemas de produção, gestão e preservação 

de documentos arquivísticos convencionais, digitais e híbridos;

4.5. Do tratamento arquivístico dos documentos na fase corrente.

4.5.1. As atividades de tratamento arquivístico na fase corrente são:

4.5.1.1. Identificar, classificar e avaliar documentos;

4.5.1.2. Realizar controle de vocabulário, elaborar e aplicar códigos de classificação de 

documentos no momento de sua produção ou recepção;

4.5.1.3. Avaliar documentos, elaborar e aplicar Tabelas de Temporalidade de documentos no 

momento de sua produção ou recepção;

4.5.1.4. Classificar, cadastrar o documento e seus descritores e controlar sua tramitação em 

sistemas informatizados de gestão arquivística;

4.5.1.5. Executar procedimentos de protocolo e expedição, em conformidade com o Manual 

de Normas e Procedimentos de Protocolo para a Administração Pública do Estado de São Paulo aprovado 

pelo Decreto nº 60.334/2014: receber, registrar, abrir expediente, autuar processo, tramitar, 

expedir, juntar, desentranhar, incorporar, apensar, desapensar, encerrar, reconstituir e 

reativar documentos;

4.5.1.6. Reproduzir e autenticar documentos, e expedir certidões;

4.5.1.7. Analisar a constituição e fluxo de documentos, visando à racionalização da produção 

e do trâmite documental;

4.5.1.8. Acondicionar e armazenar fisicamente documentos de acordo com seu formato, 

tamanho, suporte e uso;

4.5.1.9. Registrar o vínculo arquivístico de documentos que, para melhor acondicionamento, 

foram fisicamente separados, evitando-se a dissociação;

4.5.1.10. Orientar sobre o correto manuseio e conservação de documentos;
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4.5.1.11. Utilizar suportes e materiais de qualidade arquivística nos documentos destinados à 
guarda permanente;

4.5.1.12. Arquivar os documentos na série documental correspondente, preservando o seu 
contexto original de produção;

4.5.1.13. Identificar e controlar as unidades de arquivamento; 

4.5.1.14. Recuperar e disponibilizar as informações solicitadas;

4.5.1.15. Efetuar e registrar a eliminação de documentos que já cumpriram seus prazos de 
guarda, de acordo com as normas e procedimentos legais e a aprovação da Comissão de Avaliação 
de Documentos e Acesso - CADA;

4.5.1.16. Providenciar a transferência dos documentos de guarda intermediária e, 
eventualmente, o recolhimento daqueles de guarda permanente.

4.5.2. Da metodologia para classificação e avaliação de documentos: 

4.5.2.1. Os planos de classificação de documentos são instrumentos de gestão documental 
utilizados para classificar, no momento da produção ou recepção, todo e qualquer documento 
público estadual, relacionando-o ao seu contexto original de produção;

4.5.2.2. A administração pública do estado de São Paulo conta com um Plano de Classificação 
e Tabela de Temporalidade de documentos das atividades-meio oficializados pelo Decreto nº 
48.898/2004, atualizado pelo Decreto nº 63.382/2018, de aplicação obrigatória pelos órgãos 
e entidades estaduais. As atividades-meio foram agrupadas em 7 funções: 1. Organização 
administrativa; 2. Comunicação institucional; 3.Gestão de recursos humanos; 4. Gestão de 
bens materiais e patrimoniais; 5. Gestão orçamentária e financeira; 6. Gestão de documentos e 
informações; 7. Gestão de atividades complementares;

4.5.2.3. A metodologia de classificação funcional foi adotada pelo Arquivo Público do Estado 
para as funções e atividades-meio e deve ser utilizada pelos órgãos setoriais do Sistema de 
Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP para a elaboração dos planos de classificação e tabelas 
de temporalidade de documentos das atividades-fim;

4.5.2.4. A classificação funcional é a representação lógica das funções, subfunções e atividades 
do órgão produtor e independe das frequentes mudanças na estrutura administrativa ao longo 
do tempo. Por isso, os planos de classificação funcional permitem atualizações periódicas, sem 
comprometer os códigos numéricos de classificação atribuídos às séries documentais, uma vez 
que as funções e atividades são mais estáveis e duradouras do que a estrutura administrativa.

4.5.2.5. A elaboração de planos de classificação funcional prevê as seguintes atividades:
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4.5.2.5.1. Pesquisas da legislação de criação e organização do órgão produtor, de sua estrutura 
administrativa e seu funcionamento;

4.5.2.5.2. Identificação das funções, subfunções e atividades institucionais;

4.5.2.5.3. Identificação das tipologias e séries documentais;

4.5.2.5.4. Atribuição de código numérico para cada série do plano de classificação, associando-a 
ao órgão, função, subfunção e atividades que determinaram sua produção;

4.5.2.6. Os planos de classificação devem ser acompanhados por índice alfabético, remissivo e 
permutado. O índice relaciona alfabeticamente, e de forma permutada, todos os tipos documentais, 
funções, subfunções e atividades, bem como os termos e expressões utilizados frequentemente, 
visando ampliar as formas de busca e recuperação dos documentos a partir das variantes do seu 
conteúdo e das modalidades da sua produção.

4.5.2.7. O índice alfabético, remissivo e permutado, nos permite ainda:

4.5.2.7.1. Organizar em ordem alfabética as funções, subfunções, atividades e tipos 
documentais, bem como os “assuntos” usualmente utilizados por tradição administrativa;

4.5.2.7.2. Realizar remissivas por meio da expressão USE para encaminhar o usuário às  
denominações padronizadas;

4.5.2.7.3. Orientar o usuário a localizar documentos simples quando estes integram documentos 
compostos, por meio da expressão INTEGRA.

4.5.2.8. A avaliação de documentos na administração pública estadual:

4.5.2.8.1. É um processo de análise multidisciplinar realizado pelas Comissões de Avaliação 
de Documentos e Acesso – CADA instituídas formalmente nos órgãos e entidades e orientado pelo 
Arquivo Público do Estado;

4.5.2.8.2. Consiste em identificar os valores primários e secundários dos documentos, 
independente do suporte de registro da informação. O valor primário relaciona-se às razões de 
sua própria produção, considerando seu uso para fins administrativos, legais e fiscais. O valor 
secundário diz respeito à potencialidade do documento como prova ou fonte de informação para 
a pesquisa;

4.5.2.8.3. Inicia-se com a identificação das tipologias documentais produzidas no exercício de 
funções e atividades institucionais;

4.5.2.9. O processo de avaliação resulta na tabela de temporalidade de documentos, instrumento 
de gestão documental indissociável do plano de classificação, que determina os prazos de guarda 
e a destinação dos documentos (eliminação ou guarda permanente);
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4.5.2.10. Os critérios previstos na tabela de temporalidade incidem automaticamente sobre 
as séries documentais no momento da produção e classificação do documento, evitando-se a 
acumulação desordenada.

4.5.2.11. A elaboração da tabela de temporalidade prevê a execução das seguintes atividades:

4.5.2.11.1. Pesquisas na legislação que incide sobre a execução de atividades institucionais e 
que fundamenta os prazos de guarda das séries documentais;

4.5.2.11.2. Indicação de prazos de guarda nas idades corrente (unidade produtora) e 
intermediária (unidade com atribuições de arquivo);

4.5.2.11.3. Definição da destinação de cada série documental (eliminação ou guarda permanente);

4.5.2.11.4. Registro de observações relacionadas aos motivos determinantes dos prazos e da 
destinação estabelecidos;

4.5.2.12. A tabela de temporalidade é um instrumento dinâmico de gestão documental, por 
isso precisa ser periodicamente atualizada, a fim de incorporar os novos conjuntos documentais 
que possam vir a ser produzidos e as mudanças que, eventualmente, ocorrerem na legislação.

5. DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

A eliminação de documentos:

5.1. Deve seguir os procedimentos previstos no Decreto nº 48.897/2004 e na Instrução 
Normativa APE/SAESP nº02/2010;

5.2. Pressupõe a avaliação multidisciplinar prévia pela Comissão de Avaliação de Documentos 
e Acesso – CADA;

5.3. Depende de autorização do órgão central do SAESP;

5.4. Implica registro (Relação e Termo de Eliminação) e publicação de Edital de Ciência de 
Eliminação em Diário Oficial.

6. DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS

O recolhimento de documentos de guarda permanente:

6.1. Deve seguir os procedimentos previstos no Decreto nº 48.897/2004 e na Instrução 
Normativa APE/SAESP nº02/2010 e nº 03/2015;

6.2. Pressupõe a avaliação multidisciplinar prévia pela Comissão de Avaliação de Documentos 
e Acesso – CADA;
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6.3. Requer as atividades prévias de: identificação, classificação, higienização 
e acondicionamento;

6.4. Deve ser acompanhado de instrumentos de busca e controle;

6.5. Deve ser formalizado por meio de Termo de Recolhimento.

7. DO TRATAMENTO NA FASE INTERMEDIÁRIA 

7.1. Das atividades de tratamento arquivístico na fase intermediária.

As atividades de tratamento arquivístico na fase intermediária de documentos que já 
foram classificados são:

7.1.1. Receber e conferir os documentos, verificar as condições gerais de conservação, a 
relação dos documentos encaminhados, e os instrumentos de controle e busca;

7.1.2. Registrar o ingresso e o arquivamento, de acordo com a proveniência e a série documental;

7.1.3. Realizar a identificação arquivística (identificação de fundos e dos tipos documentais) 

7.1.4. Realizar pesquisa de história administrativa dos órgãos produtores;

7.1.5. Acondicionar e armazenar os documentos de acordo com seu formato, 
tamanho, suporte e uso;

7.1.6. Orientar sobre o correto manuseio e conservação de documentos;

7.1.7. Gerenciar os espaços dos depósitos e controlar a movimentação de documentos;

7.1.8. Monitorar as condições ambientais dos depósitos e demais fatores de risco 
aos documentos;

7.1.9. Reproduzir e autenticar documentos, e expedir certidões;

7.1.10. Atender as solicitações de consulta e acesso à informação;

7.1.11. Registrar e manter controle dos empréstimos realizados;

7.1.12. Monitorar o cumprimento dos prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade 
de Documentos;

7.1.13. Efetuar a eliminação de documentos, de acordo com os prazos de guarda e selecionar 
amostragens para guarda permanente;

7.1.14. Providenciar o Termo de Recolhimento de documentos de guarda permanente 
indicados nas Tabelas de Temporalidade de Documentos, de acordo com as normas e procedimentos 
estabelecidos pelo órgão central do SAESP;
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7.1.15. A metodologia para avaliação de documentos bem como os procedimentos para a 
eliminação e recolhimento são as estabelecidas no Tópico 4.5.2 Da metodologia para classificação 
e avaliação de documentos;

7.2. Das atividades de tratamento arquivístico de massa documental acumulada.

As atividades específicas de tratamento arquivístico na fase intermediária de documentos 
acumulados sem classificação são:

7.2.1. Realizar a identificação arquivística (identificação de fundos e dos tipos documentais);

7.2.2. Separar os documentos produzidos em decorrência de atividade-meio daqueles 
produzidos em decorrência de atividade-fim;

7.2.3. Aplicar os prazos estabelecidos na tabela de temporalidade de documentos das 
atividades-meio da administração estadual;

7.2.4. Aplicar os prazos estabelecidos na tabela de temporalidade de documentos das 
atividades-fim da administração estadual;

7.2.5. Avaliar e propor ao órgão central do SAESP, após manifestação da CADA, os prazos de 
guarda e destinação dos documentos não previstos nas tabelas de temporalidade.

8. DO TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DE DOCUMENTOS NA FASE PERMANENTE 

8.1. Da metodologia de tratamento arquivístico de documentos permanentes:

8.1.1. Os documentos de guarda permanente serão organizados em fundos, mantendo em 
separado os conjuntos documentais produzidos por órgãos e entidades distintas;

8.1.2. Será preservada a lógica de produção e acumulação dos documentos, suas funções e 
vínculos orgânicos, favorecendo a recuperação da informação e a compreensão do organismo 
produtor do fundo;

8.1.3. Para a identificação de fundos e definição do Quadro de Fundos do APESP deve ser 
realizado estudo da estrutura administrativa, evolução e modificação institucional do órgão 
produtor dos documentos, suas competências, atribuições, seja a instituição pública ou privada;

8.1.4. A identificação tipológica e de séries documentais de um fundo são atividades que 
subsidiam e fundamentam a definição do arranjo;

8.1.5. O arranjo deve realizar a ordenação intelectual dos documentos de um fundo, respeitando 
a seriação estabelecida;

8.1.6. A descrição de documentos de guarda permanente deverá ser por meio de uma 
estruturação multinível e tem como principal referência a Norma Geral Internacional de 
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Descrição Arquivística-ISAD (G) e outras normativas nacionais e internacionais, visando a 
busca, recuperação e acesso aos documentos, por meio do intercâmbio e comunicação entre os 
instrumentos de pesquisa;

8.1.7. O sistema multinível permite descrever o acervo em seus vários níveis, do fundo aos 
itens documentais, mantendo o vínculo orgânico entre os documentos e o contexto original 
de sua produção;

8.1.8. A política de descrição de documentos permanentes prioriza a descrição do geral 
para o particular, dos fundos para os documentos, criando níveis de descrição e permitindo 
um trabalho continuado;

8.1.9. O trabalho de descrição resulta em instrumentos de pesquisa e instrumentos de controle;

8.1.10. Os instrumentos de pesquisa (guia, inventário, catálogo e outros) constituem pontes 
entre o pesquisador e os acervos permanentes e se definem em função da menor ou maior 
profundidade na descrição dos fundos;

8.1.11. Os instrumentos de pesquisa devem disponibilizar ao público um conjunto organizado 
e normatizado de informações que inclua a identificação da unidade de descrição como código de 
referência, título, data-limite, nível de descrição, volume e suporte; informações sobre o contexto, 
destacando a origem e a história do conjunto documental, como nome do produtor, história 
administrativa, história custodial e a forma de ingresso no arquivo permanente; um resumo das 
principais informações acerca da organização e do conteúdo dos documentos; as condições de 
acesso e uso, informando as regras legais e normas da entidade custodiadora, tais como condição 
de reprodução, estado de conservação, idioma do documento e existência de outros instrumentos 
de pesquisa; e registrar, se houver, a existência de eventuais cópias ou acervos relacionados, tanto 
no próprio arquivo como em outras instituições;

8.1.12. Para clareza e controle da descrição, os instrumentos de pesquisa devem sempre 
identificar o autor, as normas utilizadas e a data da descrição;

8.1.13. Os instrumentos de controle (topográfico, registro de entrada e saída de documentos e 
outros) são aqueles que cumprem a função interna de controle físico ou lógico, de movimentação 
e acesso aos documentos. Não substituem os instrumentos de pesquisa, pois contém somente 
informações básicas e sucintas, como a localização dos documentos nos depósitos;

8.1.14. O controle topográfico não deve ser disponibilizado ao público, visando garantir a 
segurança do acervo e a qualidade no atendimento ao pesquisador;

8.1.15. Livros e periódicos que integrarem fundos serão considerados documentos arquivísticos 
e referenciados nos instrumentos de pesquisa, além de sua catalogação bibliográfica;

8.2. Das atividades de tratamento arquivístico na fase permanente.
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As atividades de tratamento arquivístico na fase permanente são:

8.2.1. Mapear, monitorar e orientar o tratamento de documentos de caráter permanente que 
não ingressaram no APESP;

8.2.2. Receber e conferir os documentos, verificar as condições gerais de conservação, a 
relação dos documentos encaminhados, e os instrumentos de controle e busca;

8.2.3. Registrar o ingresso e o arquivamento, de acordo com a proveniência e a série documental;

8.2.4. Acondicionar e armazenar os documentos de acordo com seu formato, 
tamanho, suporte e uso;

8.2.5. Registrar o vínculo arquivístico de documentos que, para melhor acondicionamento, 
foram fisicamente separados, evitando-se a dissociação;

8.2.6. Elaborar instrumentos de controle e busca;

8.2.7. Orientar sobre o correto manuseio e conservação de documentos;

8.2.8. Gerenciar os espaços dos depósitos e controlar a movimentação de documentos;

8.2.9. Monitorar as condições ambientais dos depósitos e demais fatores de risco 
aos documentos;

8.2.10. Reproduzir e autenticar documentos, e expedir certidões;

8.2.11. Atender as solicitações de consulta e acesso à informação;

8.2.12. Realizar a identificação arquivística dos produtores de fundos, séries e 
dos tipos documentais;

8.2.13. Realizar pesquisa de história administrativa ou biográfica dos produtores;

8.2.14. Elaborar quadro de arranjo para estabelecer uma organização lógica dos documentos;

8.2.15. Ordenar as séries documentais de acordo com critérios que facilitem a recuperação de 
documentos e informações;

8.2.16. Definir critérios de notação, visando à identificação, ordenação e localização das 
unidades de arquivamento;

8.2.17. Realizar a descrição multinível dos fundos e coleções, e elaborar instrumentos 
de pesquisa;

8.2.18. Recuperar a história custodial e regularizar a custódia de conjuntos documentais que 
ingressaram no arquivo permanente sem a devida formalização.
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9. DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE APOIO AO TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO

9.1. As Tecnologias de Informação devem ser utilizadas como ferramentas de tratamento 
arquivístico, possibilitando incorporar e processar eletronicamente procedimentos e operações 
técnicas da gestão arquivística de documentos;

9.2. A utilização dos sistemas deve ser monitorada e orientada por políticas, estratégias, 
procedimentos e técnicas de preservação e segurança de informações e de documentos 
arquivísticos digitais;

9.3. Os sistemas e sua utilização devem ser objeto de contínua melhoria da infraestrutura 
e de atualização tecnológica, visando garantir a preservação e disponibilidade dos documentos 
digitais pelos prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade de Documentos, inclusive a 
guarda definitiva.

9.4. O desenvolvimento ou a adequação de sistemas informatizados de apoio ao tratamento, 
à produção ou captura de documentos arquivísticos deverá:

9.4.1. Incorporar um conjunto mínimo obrigatório de requisitos e metadados indispensável à 
gestão, preservação, segurança e acesso aos documentos arquivísticos;

9.4.2. Garantir a autenticidade, integridade, confiabilidade dos documentos 
arquivísticos digitais;

9.4.3. Promover a integração com sistemas legados de controle de documentos e outros 
sistemas de informação;

9.4.4. Facilitar o intercâmbio e a comunicação entre acervos, favorecer a difusão e formas de 
cooperação entre os profissionais de arquivo;

9.4.5. Estar em conformidade com as normas e procedimentos de arquivo e protocolo 
estabelecidos pela Política Estadual de Arquivos;

9.4.6. Estar em conformidade com a legislação vigente;

9.4.7. Incorporar e aplicar sistematicamente os Planos de Classificação e Tabelas de 
Temporalidade de Documentos;

9.4.8. Assegurar a integração dos sistemas de produção e gestão com os sistemas de preservação 
de documentos arquivísticos digitais, visando à manutenção da integridade da cadeia de custódia.
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