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A inexistência de uma ferramenta para gestão e acompanhamento de Procedimentos 
Apuratórios na CGA e Processos Administrativos Disciplinares nas Unidades Processantes 
Permanentes teve como conseqüencia o desenvolvimento de um sistema informatizado que, a 
partir de uma estrutura comum, possa atender as particularidades de cada tipo de processo de 
forma independente. Neste caso a PRODESP voltou a ser parceira, mas especificamente 
através da equipe técnica que atende ao Tribunal de Justiça.  

O entendimento de processo judiciário destes profissionais de desenvolvimento de 
sistemas foi fundamental para a construção, em curto prazo, de uma ferramenta inovadora e 
precisa de acompanhamento de processos. A fase piloto tem início em dezembro de 2008 e 
será replicada de acordo com demanda em 2009. 

Em dezembro de 2008 a Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam, Centro de Estudos e 
Pesquisas de Administração Municipal, foi contratada como parceira para o desenvolvimento 
de uma solução que permita a Integração de Sistemas de Informações do Estado de São 
Paulo.

IV – Monitoramento de Terceirizados

Atribuição: Gestão do Cadastro de Serviços Terceirizados. Ação: avalia o registro dos contratos. 
Eventuais contratações e  reajustes acima dos valores referenciais divulgados pela Secretaria de Gestão 
Pública, são notificados,   para que  a administração pública proceda às devidas correções. Atuação 
correcional: se dá de forma preventiva,  diligências rotineiras “in loco”, dando orientação técnica e 
metodológica aos gestores. 

                                    Demonstrativo do monitoramento de terceirizados: 
Indicador Quantidade
Total de Contratos Ativos Monitorados 10.000
Valor Atual dos Contratos Monitorados R$ 14,0 bilhões
Revisões contratuais  com Atuação da CGA 50
Economia Efetiva no Período (adequação dos contratos) R$ 628 mil

V – Monitoramento de Pregão

O Pregão é uma modalidade de licitação que tem demonstrado ser vantajosa aos 
interesses da Administração. A Corregedoria Geral da Administração, em seu papel de agente 
de proteção ao patrimônio público, monitora diariamente os pregões realizados no Estado de 
São Paulo. No período de janeiro a novembro de 2008, foram monitorados 25.482 editais de 
licitação na modalidade pregão no Estado. 

Indicador Quant./Valores
 01,596.229.91$R sotnemicrasseR

61,954.387.023 $R adareg aimonocE
Apreensões:  Caminhões Tanque (Operação Esqueleto) 
                       Dinheiro e Bens 

12
R$ 7.700.000,95 

Em relação aos montantes acima mencionados, destaque-se a recomendação para 
aplicação da multa de R$ 14 milhões à empresa Telefônica por não cumprimento de cláusulas 
contratuais na prestação de serviço de telefonia no item Ressarcimento; o trabalho preventivo 
do Departamento de Monitoramento de Terceirizados que gerou mais R$ 6,5 milhões em 
economia aos cofres estaduais e a adesão maciça ao Pregão Eletrônico reduziu em R$ 314 
milhões os gastos com aquisição de bens e serviços; o impacto da metodologia investigativa do 
Departamento de Inteligência, que na Operação Parasitas identificou práticas ilegais em 
licitações de produtos e materiais hospitalares onde ocorreram prejuízos estimados em R$ 100 
milhões.

        A Corregedoria Geral da Administração promoveu 150 diligências a 40 municípios do 
Estado de São Paulo, tendo percorrido mais de 26.000 km fora da Capital. Este deslocamento 
físico está relacionado aos 267 procedimentos apuratórios conduzidos no período por uma 
equipe que atualmente conta com 20 corregedores. 

III – Integração de Sistemas de Informações para fins de Controle e Interatividade

O Grupo de Estudos de Suprimentos no Estado de São Paulo, gerido por esta 
Corregedoria, identificou e consolidou as ações e necessidades relacionadas ao tema 
presentes nos órgãos da administração direta e indireta. O relatório elaborado aponta para a 
importância da convergência das ações, presentes e futuras, para tornar as práticas de 
aquisição e consumo de suprimentos mais eficientes. 

O site www.corregedoria.sp.gov.br progrediu como canal de interação com o público 
interno e externo ao Governo, tendo recebido 20.000 visitas que geraram 180.000 acessos às 
páginas da CGA. O número de visitas se manteve equilibrado enquanto o tráfego interno 
aumentou 240% em relação ao ano anterior.  

O sistema de Denúncias Online, que ordena o atendimento aos cidadãos que acessam o 
site e informam irregularidades no âmbito da administração pública estadual, atendeu e deu 
andamento a 188 denúncias. A ação destes denunciantes públicos e privados, deu origem a 13 
procedimentos correicionais. 

Em 2008, o site passou a hospedar o sistema para Comunicação de Autorização de 
Indenização e o sistema para informação e monitoramento de Justificativa da Não realização 
de Pregão Eletrônico. Este último já está em fase de intensa automação e interatividade. Filtros 
eletrônicos asseguram a análise de justificativas em menos de 72 horas, dados relevantes são 
importados do banco de dados da Imprensa Oficial em tempo real, minizando retrabalho e 
falhas de digitação, e o próprio gestor acompanha este trâmite via web. 

O desenvolvimento deste sistema foi coordenado pelo Núcleo de Desenvolvimento de 
Projetos em parceria com o Departamento de Monitoramento de Pregão, a PRODESP, a 
IMESP e os responsáveis pela realização de pregões nas 900 unidades gestoras em atividade 
no Estado de São Paulo. Em 2009 esta interatividade estará presente nos outros sistemas de 
controle da CGA. 

 A Corregedoria Geral da Administração acompanha a Unidade Central de Recursos 
Humanos da Secretaria de Gestão Pública na Intervenção no Departamento de Perícias 
Médicas do Estado. A ação conjunta de um órgão de controle com metodologia investigativa e 
um órgão de gestão produz resultados imediatos na qualidade do serviço prestado ao servidor 
público e, consequentemente, ao usuário do serviço público. 

VII -  Controle de Prestação de Contas

Objetivo: verificar por meio de correições, da regularidade da concessão de diárias aos 
servidores públicos civis e militares do Estado de SP e fiscalizar os processos de 
adiantamento com cartão de despesas. 

Ação: Consiste na avaliação dos processos  selecionados a partir de denúncias ou após 
verificação das relações dos pagamentos no sistema SIAFEM/SIGEO. Possui caráter  
preventivo/corretivo, transmitindo aos órgãos correicionados recomendações normativas, 
através de diligências realizadas – 20 -  em 43 processos. 

4. Unidade do Arquivo Público 

Marco em 2007:   Transferência da Secretaria de Estado da Cultura para a Casa Civil,  
atendendo a uma antiga demanda, no sentido de instalar o Arquivo Público em posição mais 
central na administração estadual. 

Objetivo: Subordinado à Casa Civil, o Arquivo Público recebe maior respaldo em suas ações 
junto aos demais órgãos públicos, no esforço de garantir a preservação das fontes 
documentais essenciais para a memória paulista e os direitos do cidadão. 

Ação: em 2008 os esforços foram concentrados na solução dos sérios  problemas estruturais 
de falta de espaço físico de depósito de documentos, condições fundamentais para a efetiva 
expansão das atividades institucionais e cumprimento das obrigações legais e de quadro 
funcional, permitindo a progressiva retomada das atividades de recolhimento, preservação e 
difusão da documentação pública estadual.  

Atendimento ao público: A pesquisa de documentação no Arquivo Público do Estado é feita pelo 
próprio usuário in loco . Orientações e informações em geral são fornecidas por e-mail e/ou 
telefone.

Departamento de Preservação e Difusão da Memória - responsável por estabelecer e 
implementar políticas de preservação e difusão dos documentos permanentes sob guarda do 
Arquivo Público do Estado.  

 Atividades contínuas
Atendimento ao público: ações de conservação, microfilmagem, digitalização, tratamento arquivístico, difusão 
eletrônica, descrição de documentos, processamento técnico de livros e periódicos, emissão de certidões e 
documentos comprobatórios. Atendimento a professores e estudantes:  via ação educativa, realização de 
estágios em arquivologia e de consultorias a órgãos da administração direta.  

Projetos e Parcerias 

Ao longo de 2008 foram estabelecidas novas parcerias técnicas e encaminhados projetos 
visando o tratamento de segmentos do acervo permanente da instituição. Destacam-se os 
seguintes: 

Memórias Reveladas – Desenvolvido em parceria com o Arquivo Nacional, com um valor de R$ 
426.000,00 executado através da Associação Cultural do Arquivo Nacional. Objetivo: geral do projeto é 
construir uma rede nacional de cooperação e informações arquivísticas, por meio da criação de um banco 
de dados alimentado por 28 instituições em todo o país, a ser disponibilizado pela internet. Em relação ao 
acervo DEOPS do Estado de São Paulo, hoje sob a guarda do Arquivo Público do Estado, o projeto visa a 

A mobilização das unidades gestoras para assegurar a legalidade de seus processos de 
compra é evidenciada através das justificativas enviadas antecipadamente ao Departamento 
de Monitoramento de Pregão, da informação prestada no momento da publicação do edital 
diretamente no site da Imprensa Oficial, e da adesão ao uso do Formulário online 
disponibilizado para este fim no site da CGA. 

     A Corregedoria Geral da Administração participou ativamente na capacitação de mais de 800 
pregoeiros em curso ministrado na Escola Fazendária de São Paulo da Secretaria da Fazenda. 

Economia:
Neste período foram geradas 9.076 ofertas de compras para aquisição de 40 mil itens, com valor 

previsto de R$ 1.458.322.673. Entretanto, o valor contratado foi de R$ 1.136.670.719, alcançando uma 
economicidade de 22% que corresponde a R$ 314.651.954. (Fonte: SIGEO/SP).

VI – Controle de Absenteísmo

Objetivo: verificar as ausências dos servidores nas unidades da Administração Centralizada e 
Autarquias no Estado de SP e  conscientizar os responsáveis pelas unidades quanto ao 
cumprimento da legislação vigente com relação ao controle das ausências  abaixo 
mencionadas: 

Tipo de Ausências : a) por faltas (abonada, justificada, injustificada, por moléstia); b) temporárias  - 
durante o dia de trabalho (atraso não superior a 15 minutos, entrada dentro da hora seguinte, retirada 
dentro da última hora, retirada até 2 horas, comparecimento ou retirada com permanência de 2/3 do dia);  
c) por motivo de saúde (licença compulsória, licença tratamento de saúde, licença acidente de 
trabalho/doença profissional, licença doença pessoa da família);  d) por licenças especificas (licença 
gestante, licença paternidade, licença adoção, licença para tratar de interesses particulares, licença para 
atender obrigações militares, licença à funcionária casada com funcionário ou militar, licença prêmio); e)
por afastamentos dentro da própria Pasta (casamento, falecimento, doação de sangue, trânsito, serviços 
obrigatórios por lei, provas de competição desportivas, missão ou estudo dentro/fora do Estado, 
participação em congressos e outros certames); f) por afastamentos fora da Pasta (junto a outros órgãos, 
junto a convênios e outros análogos, em virtude de mandato eletivo de cônjuge, junto à Justiça Eleitoral, 
em entidades de classes/sindicatos de categoria, para promover campanha eleitoral, por mandato eletivo 
federal, estadual e municipal); g) disciplinares (suspensão, afastamento preventivo e prisão).  

Através de 27 correições, para conscientização de gestores quanto ao cumprimento da 
legislação vigente com relação ao controle das ausências mencionadas, foi possível abordar 
cerca de 8.000 servidores em diversas Secretarias. 

O Departamento de Inteligência apurou baseado em denúncias recebidas por esta 
Corregedoria, que quadrilhas especializadas na emissão de atestados médicos falsos prestam 
serviço para servidores públicos interessados na obtenção de faltas justificadas ao serviço e 
licenças médicas. Em ação direta da CGA em parceria com a Polícia Civil, foram presas em 
flagrante 19 pessoas envolvidas na venda de atestados médicos. O processo apuratório 
instaurado segue para determinar o envolvimento de servidores. 
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Visitas técnicas e atendimento à mídia
Visitas  monitoradas: 40 visitas numa média 4 por mês. 
Eventos: 8 eventos, sendo 5 oficinas (3 de paleografia, 1 de conservação de fotografia e 1 de 
conservação de documentos em papel. 
Palestras: conservação de fotografias e conservação de documentos em suporte papel. 
Mesa-redonda: 1 (uma) meios de acesso em Arquivos Públicos. 
Seminário: 1 seminário – Paleografia: a arte de decifrar. 
Estágio/Oficina: sobre o uso de documentos de arquivo em sala de aula para alunos do curso de “Prática 
de Ensino e Estágio Supervisionado em História” da PUC com uma carga horário de 85 horas/aulas. 
Tratamento arquivístico
Remoção do conjunto documental  pertencente ao fundo Última Hora: constituído de 900.000 fotos 
acondicionados provisoriamente em 1.850 caixa-arquivo. 
Reintegração: a documentação pertencente ao fundo última Hora passa por processo de reintegração, 
conferência da base de dados/instrumento de pesquisa e troca de acondicionamento: 1.846 pastas – 525 
já passaram por esse processo. Isso permitirá deixar a documentação preparada para a digitalização total 
do acervo e inserção num instrumento de pesquisa virtual. 
Tratamento dos negativos:  do fundo Última Hora: 10.000 imagens inseridas no banco de dados para 
pesquisa e em breve serão inseridas as imagens do atual projeto que trata de 82.500 peças. 
Arquivo do DEOPS: acervo do DEOPS: identificados, higienizados e catalogados em banco de dados –
109 caixas de documentos, higienizados 3.340 prontuários e os álbuns fotográficos  acondicionados. 
Recebimento de conjunto composto por documentos iconográficos e audiovisuais pertencentes Á 
Secretaria do Governo do Estado de São Paulo : aproximadamente 152.000 negativos e 3.911 películas. 
Os negativos passaram por diagnóstico para futura intervenção e as películas passaram por teste de 
nível de acidez livre e foram todas indexadas e encaminhadas para a Cinemateca Brasileira para 
telecinagem.
Atendimento a pesquisadores com horário marcado  (150)  e 880 solicitações de digitalização. 

Recolhimento de acervos

Foram recolhidas ao acervo permanente:  467 volumes de documentos encadernados pertencente ao 
fundo “Bolsa Oficial do Café – incorporados ao acervo e aberto ao público pesquisador. 

Emissão de certidões e pareceres

Foram emitidas 124 certidões, sendo 70 de Registroa Paroquiais, 46 do 2º Tabelião de Notas da Capital e 
8 de Sesmarias. 

Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo

Exerce  as atribuições legais do Arquivo  Público do Estado , na condição de órgão central do sistema.  

  Principais realizações em 2008:
 Diagnóstico sobre as Unidades de Protocolo e Arquivo das Secretarias e Entidades da 
Administração Estadual 
Quantidade de unidades de Protocolos e Arquivo da Administração Pública Estadual: 2.152; Quantidade 
total de funcionários que atendem diretamente o público/funcionário nas Unidades: 4.186; Quantidade 
total de funcionários que trabalham indiretamente (suporte/colaborador) nas unidades protocolo/arquivo 
30.249; média mensal do último trimestre do volume total (documentos/processos) protocolado nas 
unidades: 825.770; média mensal do último trimestre do volume total (documentos/processos) arquivados 
nas unidades: 622.447.
Elaboração de Parecer sobre as Regras de Negócio do SPU
Considerando as recomendações da UNESCO, do Conselho Internacional de Arquivos (CIA) e do 
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), o Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo está elaborando parecer técnico em que: 1. analisa as “Regras de Negócio” que 
estão orientando o desenvolvimento do Sistema e aponta os  requisitos mínimos obrigatórios na primeira 
fase e os requisitos altamente desejáveis na segunda e terceira fases do Sistema Informatizado de 
Gestão Arquivística de Documentos (Sistema de Protocolo Único), independente da plataforma 
tecnológica em que vem sendo desenvolvido; 2. Realiza o cotejo das “Regras de Negócio” com o Plano 
de Trabalho do Grupo Técnico aprovado pelo CQGP para verificar se todas as funcionalidades previstas 
foram incorporadas; 3. Propõe a implementação modular do Sistema com funcionalidades que deverão 
ser incorporadas nas fases 2 e 3 da implementação. O documento está em construção e deverá ser 
autuado como processo e encaminhado para ciência do Secretário-Chefe da Casa Civil. 

digitação de 420 mil fichas remissivas de dossiês produzidos pelo Serviço Secreto, catalogação de 6.700 
prontuários e a microfilmagem de 750 mil documentos. Constituiu-se a partir do recurso citado uma 
equipe com 24 pessoas entre digitadores, historiadores e microfilmadores. Esta primeira fase iniciou-se 
em 7 de novembro, com previsão para encerramento em 07 de julho de 2009. O Arquivo propõe a 
centralizar as atividades de microfilmagem do CEDIC (PUC), CEDEM (UNESP), CPV e AEL (UNICAMP). 
Presença do Imigrante na Memória Nacional – Escolhido no edital de 2006 do BNDES, o recurso foi 
alocado em novembro de 2008. O valor total é de R$ 108.600,00, executado através da Associação de 
Amigos do Arquivo. O projeto objetiva restaurar, microfilmar e organizar 65.000 páginas de documentos 
dos núcleos coloniais da região de Campinas, produzidos entre 1886 e 1922. Além das ações citadas, 
será elaborada uma listagem com os nomes de imigrantes a partir dos documentos tratados, 
possibilitando a emissão de certidões. A finalização do projeto está prevista para 30 de setembro de 2009.
Memórias Paulistanas (1822 – 1919) – Selecionado no edital de 2007 do Conselho Federal Gestor do 
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Ministério da Justiça, o projeto resultou em uma transferência 
de R$ 200.000,00 para o orçamento do Arquivo.  As ações envolvem a restauração, organização, 
microfilmagem, digitalização e publicação na página eletrônica do Arquivo de 120.000 imagens de 
documentos referentes à cidade de São Paulo entre 1822-1919. O encerramento do projeto está previsto 
para junho de 2009.  
Última Hora Digital – O projeto contou com o apoio da empresa AMD, na forma de doação de U$ 25,000 à 
Associação de Amigos do Arquivo. Com este recurso foram digitalizadas e publicadas na internet cerca 
de 44.000 páginas do jornal Última Hora do Rio de Janeiro, fundo privado que integra o acervo do 
Arquivo. O projeto foi finalizado em maio de 2008.  
Parceria com a Cinemateca Brasileira – Em abril foi estabelecida uma parceria técnica com a Cinemateca 
Brasileira, sem envolver recursos financeiros ou materiais, no entanto resultando em um significativo 
intercâmbio de conhecimentos técnicos e serviços. O Arquivo está microfilmando e digitalizando o acervo 
da Tv Tupi e a Cinemateca está telecinando a série de 4.000 filmes da antiga Secretaria de Governo do 
Estado de São Paulo. Integra a parceria o depósito de cópias de segurança de todos os microfilmes 
produzidos pelo Arquivo em área climatizado da Cinemateca.  
Projeto Resgate das Fontes de Santos - Em parceria com a Fundação Arquivo Memória de Santos, que 
fornece os insumos, a equipe do Arquivo está organizando e microfilmando cerca de 60.000 páginas de 
documentos referentes a Santos. O término do projeto está previsto para abril de 2009.  
Prontuários de Internos da Fundação CASA (Ex-FEBEM) – ao longo de 2008 foi estabelecida nova 
estratégia com a Fundação CASA, visando tratar os 350.000 prontuários de internos (1938-1990). A 
Fundação estabelecerá um convênio com a ABER – Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, 
transferindo R$ 680.000,00 para contratação de conservadores e aquisição de materiais de consumo. Em 
contrapartida a ABER fará a recuperação dos prontuários, no Arquivo do Estado, fornecerá assessoria 
para montagem de um laboratório de restauro na Fundação e ministrará cursos para os funcionários. 
Recolhimento do Fundo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo – Em abril de 2008 procedeu-se ao 
recolhimento da hemeroteca e das coleções e fundos de documentos (cerca de 550 metros lineares) do 
IHGSP. Em agosto deu-se o recolhimento de 60.000 volumes de livros da biblioteca do Instituto. O 
material está sendo higienizado e reacondicionado para ser oferecido ao público a partir de abril de 2009.

Preservação - ações de conservação, microfilmagem, digitalização, produção de embalagens e 
encadernações.
Higienização/microfilmagem/digitalização: 50.000 páginas do processo crime da Revolução de 1924. 
Produção: 35.000 imagens digitais de diversos segmentos do acervo. 
Microfilmes:  690.000 fotogramas (707 rolos ) e 15.000 páginas de documentos. 
Biblioteca -  acervo especializado em história de São Paulo e do Brasil, arquivologia e ciências humanas 
em geral. 
Atividades:  recepção, tombamento, guarda e disponibilização de jornais (10.000 pastas encadernadas), 
revistas catalogadas em banco de dados (18.241  exemplares, o equivalente a 880 títulos diferentes) e 
inclusão no acervo de 2.103 exemplares de jornais  recebidos. 
Difusão e Apoio à Pesquisa - Divulgação dos Acervos  
É responsável pelo controle de conteúdo do novo site institucional, pela Revista História e pela edição de 
livros.
2008 foi marcado pela retomada das  publicações, com a edição de 3 obras – Noções de Paleografia, 
Preservação de Acervos Bibliográficos: homenagem a Guita Mindlin e Kasato-Maru: uma viagem pela 
história da imigração japonesa, os dois últimos em co-edição com a Imprensa Oficial. 
Revista eletrônica Histórica:  Publicação: 5 edições . Acessos ao site: 131.519  visitantes.

de alguns manuais de protocolos e manuais de arquivos existentes atualmente, bem como, por um 
estudo dos termos de protocolo e arquivo padronizados pelo glossário que está sendo elaborado pelo 
SAESP. Trata-se de  manual de gestão documental, que compreende de maneira integrada atividades de 
protocolo e arquivo e servirá como orientação segura para o desenvolvimento do Sistema de Protocolo 
Único.
Elaboração e revisão do Glossário de termos utilizados nas unidades de Protocolo e Arquivo - O
Glossário visa padronizar a linguagem e os conceitos de termos utilizados nas unidades de Protocolo e 
Arquivo, a ser adotado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. O produto é fruto de 
um trabalho de pesquisa na legislação e diversos manuais referentes a protocolo e arquivo, da 
consolidação e análise das manifestações de 41 órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, 
adequação com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, inclusão de termos a partir do 
desenvolvimento das funcionalidades definidas pelo subgrupo 8, inclusão de termos referentes a 
documentos digitais em conformidade com o Glossário de Documentos Arquivísticos Digitais, elaborado 
pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE, do CONARQ. 

5. Colegiado 

5.1 -  Comitê de Qualidade da Gestão Pública
Regido pelo Decreto n° 51.870/07, é um órgão deliberativo, normativo, de assessoramento e 
de representação nos assuntos de qualidade da gestão pública. 

Objetivo:  realizar a formulação, proposição e implementação de diretrizes voltadas à elevação 
do nível de eficiência e eficácia da Administração Pública Estadual, mediante evolução do uso 
da tecnologia da informação, formação e aperfeiçoamento dos servidores do Estado.

5.2 - Conselho de Estadual de Honrarias e Mérito 
.
 Participação Prioritária: o atendimento direto ao Governo do Estado de São Paulo  junto à 
concessão e agraciamento da Ordem do Ipiranga (em seus cinco graus) e a Medalha dos 
Bandeirantes. 
Manifestação nos processos referentes aos agraciamentos: 

a) Medalha de Honra ao Mérito da Gestão Pública em Saúde “Walter Leser”, da Secretaria de Estado 
da Saúde); 

b) Medalha Luiz Queiróz, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz; 
c) Medalha Instituto Butantan; 
d) Medalha Paulista do Mérito Científico e Tecnológico, da Secretaria de Estado da CIÊNCIA E 

Tecnologia; 
e) Medalha do Mérito Esportivo do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado de 

Esportes;
f) Medalha Rosa da Solidariedade do FUSSESP; 
g) Medalha Jorge Tibiriçá, da Policia Civil do Estado. 

Condecorações - Oficialização 
O Conselho estudou, analisou e aprovou, sugerindo a oficialização das seguintes condecorações: 
a) Condecoração General-de-Divisão Domingos Ventura Pinto Júnior “O PE número 1” – DA Sociedade 
Amigos do 2º Batalhão de Polícia do Exército 
b) Colar do Bicentenário da Transmigração da Família Real, do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo; 
c) Medalha Cultural Luiz Matheus Maylasky, do Gabinete de Leitura Sorocabano.

O Conselho cumpriu com as obrigações atendendo as diferentes solicitações de registro de Diplomas, 
conforme determina a legislação em vigor, com destaque as seguintes:  

a) Sociedade Veteranos de 32 – MMDC/São Paulo  
b) Sociedade Veteranos de 32 – MMDC/São José do Rio Preto 
c) Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo  
d)Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba 
e) Sociedade Amigos do Centro de Formação de Oficiais da Reserva de São Paulo 
f) Associação Comercial de São Paulo 
g) Rotary Clube São Paulo Norte 
h) Clube Esperia

Avaliação e eliminação de documentos
Publicação  no DOE: 29 Editais de Ciência de Eliminação de Documentos autorizando a eliminação de 
6.913 caixas, o equivalente a 1.112,24 m/l ou 55,612 toneladas de documentos. 
Análise do Sistema de Protocolo Único (para homologação) 
Está em construção e será parte integrante do Parecer sobre as Regras de Negócio do SPU, que deverá 
ser autuado como processo e encaminhado para o Secretário-Chefe da Casa Civil. Trata-se de uma 
análise e revisão do documento produto do subgrupo 8, Relatório das Regras de Negócio, que serviu de 
base para o desenvolvimento do sistema informatizado do Protocolo Único. Todas as sugestões estão 
sendo feitas à luz da legislação arquivística federal e estadual, das normas e procedimentos de protocolo 
e arquivo, do glossário de termos de protocolo e arquivo, do e-arq Brasil (Resolução n. 25 do CONARQ), 
das recomendações da UNESCO e do Conselho Internacional de Arquivos (CIA), e das atividades 
previstas no Plano de Trabalho do Grupo Técnico para Implementação do Sistema de Protocolo Único, 
aprovado pelo CQGP, em 2 de maio de 2005. 
Editoração e publicação
Requisição de número de ISBN para as obras: Manual de Aplicação de Plano de Classificação e Tabela 
de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividade-Meio /
Manual de Elaboração de Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos da 
Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividades-Fim Gestão Documental Aplicada / Plano de 
Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São 
Paulo: Atividades-Meio/ Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos para as 
Administrações Públicas Municipais. 
Gestão do Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público/SP
Atendimentos aos municípios: 113 

Assessoria técnica aos órgãos integrantes do Sistema
Atendimentos (e-mail/fone): 173 atendimentos; Visitas técnicas: 3; pareceres técnicos: 13;  69 reuniões 
de trabalho. 
Atividades relacionadas à tecnologia da informação
Formação de um Grupo de Trabalho, que foi instituído pela Resolução CC-19, de 14/5/2008 (DOE de 
15/5/2008). Objetivo: propor os procedimentos necessários à integração de documentos digitais na 
política estadual de gestão de documentos, de modo a assegurar sua integridade, preservação e 
acessibilidade.  Por outro lado, atendeu aos apelos da UNESCO, do Conselho Internacional de Arquivos-
CIA e do Conselho Nacional de Arquivos-CONARQ que recomendam providências dos arquivos públicos 
no sentido de promover o estabelecimento de políticas, procedimentos, sistemas, normas e práticas que 
levem os produtores de documentos a criar e manter documentos arquivísticos fidedignos, autênticos, 
preserváveis e acessíveis, em benefício das gerações atuais e futuras. Atividades realizadas: Redação 
de ofício aos convidados; Elaboração de minuta da Resolução; Pesquisa e elaboração de apostila com 
textos normativos e técnicos sobre a matéria; Redação de minuta preliminar de Instrução Normativa para 
orientar as reuniões do Grupo de Trabalho; Elaboração de calendário de reuniões (a 1a. foi realizada em 
27 de maio de 2008). 
 Sistema de Protocolo Único do Estado de São Paulo
 Participação em 31 reuniões do GT para a implementação do Sistema de Protocolo Único para a 
Administração Pública Paulista, aprovado pelo CQGP, participação em 1 visita técnica executando ações 
das atividades 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 27 e 28 previstas no Plano de Trabalho.  
Comunicação institucional e divulgação das ações do SAESP
Acessos ao site: 53.724 acesssos 
Atividades do Arquivo Intermediário
Consulta ou empréstimo de documentos: 193 unidades; avaliação 95 unidades. Conservação preventiva:
Higienização superficial do acervo: 20.792,55 m/l; Remanejamento/Identificação/Armazenamento: 95 
documentos.  
Legislação – Minutas – Estudos - Glossário
O Decreto nº 22.789/1984 que instituiu o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo precisa ser revisto 
e atualizado, inclusive à luz das novas atribuições do Arquivo Público do Estado, reestruturado 
recentemente pelo Decreto n. 52.026, de 1/8/2007. Nesse sentido, estão sendo desenvolvidos estudos
visando a elaboração de minuta de Decreto que aperfeiçoaria a gestão sistêmica dos arquivos ao 
incorporar as unidades de protocolo ao Sistema e definir melhor as atribuições dos órgãos regionais,
setoriais e subsetoriais, bem como a vinculação das Comissões de Avaliação de Documentos aos órgãos 
setoriais.
Redação do Manual de Normas e Procedimentos sobre Protocolo e Arquivo - A elaboração desse 

manual irá suprir uma grande carência dos órgãos e entidades do governo estadual paulista, pois muitos 
não possuem normas e procedimentos oficiais para as atividades de protocolo e arquivo, dificultando a 
implementação de programas de gestão documental. A elaboração do “Manual de Normas e 
Procedimentos sobre Protocolo e Arquivo” foi precedida por um levantamento e uma análise comparativa 


