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Programa de Assistência Técnica aos Municípios Paulistas: 
- Atendimentos: 296 atendimentos a 118 diferentes municípios paulistas, totalizando 4 visitas técnicas; 
210 e-mails; 69 atendimentos por telefone. 
 
Os agentes municipais apresentam a condição atual do município no que se refere à gestão 
documental pública e à existência (formal/oficial ou preliminar) ou não do Arquivo Público 
Municipal. Em seguida, orientam os agentes municipais com o objetivo de auxiliá-los na criação 
do Arquivo Público e na implementação de uma política municipal de gestão documental. 
 
- Ações integradas com o Ministério Público Estadual: 
Acompanhamento direto de 4 Inquéritos Civis (Piquete, Caraguatatuba, Casa Branca e Itobi) e 2 Termos 
de Ajustamento de Conduta (Araras e Itu). Total: 6 Pareceres Técnicos (5 em fase de conclusão). 
Institucionalização:  43 novos Arquivos Públicos Municipais, representando um aumento de 56,6%. 
Realização:  53 ações do Ministério Público em 29 Municípios Paulistas (1 Representação, 8 
Procedimentos Preparatórios, 23 Inquéritos Civis, 17 Termos de Ajustamento de Conduta e 4 Ações 
Civis Públicas). 
 
Organização de evento arquivístico: 
 
- III Seminário sobre Gestão Documental e Tecnologias da Informação: Desafios e Tendências, 
realizado em 8 de novembro de 2010 contou com a presença de 659 agentes públicos, 
representantes das 84 Comissões de Avaliação de documentos de Arquivo, Grupos Setoriais 
de Tecnologia da Informação e Comunicação da Administração Pública Estadual. Participação: 
representantes da Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público 
Estadual, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, da Assembléia Legislativa e das 
Administrações Municipais. 
 
Divulgação da política estadual de arquivos (apresentação de palestras em eventos): 
- “Avaliação documental: instrumento de gestão e preservação de documentos”, apresentada no 
Seminário sobre gestão documental promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (16/7). 
- “Critérios para avaliação de documentos em Centros de Memória e Documentação” apresentada nos 
Encontros - SESC Memórias. 
- “O Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo e a política de gestão documental”, apresentada na 
Estação Pinacoteca para o Grupo de Arquivos de Museus (31/8/2010). 
- “A implantação de uma política de arquivos e a modernização da gestão pública”, apresentada durante 
o Seminário comemorativo dos 450 anos da cidade de Guarulhos (Guarulhos-17/9- “A avaliação de 
documentos como instrumento de preservação da memória”, apresentada durante o Encontro Nacional 
da Memória da Justiça do Trabalho (Belém/PA- 14/10) 
- “O Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo e a Política de Gestão Documental na Administração 
Paulista”, apresentada durante o Seminário de Estudos Arquivísticos - A Gestão Documental no 
Contexto da Administração Pública Estadual do Brasil (RJ- 4 e 5/11). 
- “A experiência da Monitoria e Fiscalização do Departamento de Gestão do SAESP”, palestra 
apresentada durante o Seminário de Vivências Profissionais do Programa de Educação Tutorial de 
Biblioteconomia da Universidade Estadual Paulista/UNESP – Experiência (Marília-SP/22/11). 
- Apresentação dos resultados inicias da 1ª etapa do estudo de caso do SPDoc durante o 7º Encontro 
Plenário do TEAM Brasil realizado na sede do Arquivo Nacional/RJ, nos dias 16 e 17 de novembro. 
 
Atendimentos técnicos: 
- Órgãos integrantes do SAESP: 158 atendimentos (e-mail/fone), 37 reuniões de trabalho, 2 visitas 
técnicas e 3 pareceres técnicos. 
 
- Outros atendimentos: e-mails enviados, 2.355; e-mails recebidos, 3.475; número de acessos à página:  
- SAESP, 9.476;  - Publicações Técnicas, 4.544; - Assistência aos Municípios, 4.660; - link Ameaças ao 
Patrimônio Arquivístico, 396. 
 
Publicações: 
- Reimpressão do livro lançado em 2005 “Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de 
Documentos da Administração Pública Estadual: Atividades-Meio”, que reúne instrumentos de gestão 
documental oficializados pelo Decreto nº 48.898/2004, visando à racionalização, à agilidade e à 
transparência administrativas, e à preservação do patrimônio documental do Governo do Estado de SP.  
- “Política Pública de Arquivos e Gestão Documental do Estado de São Paulo”, que consolida os atos 

 
   

normativos que regulam a política estadual de arquivos. 
- Folder institucional do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. 
- Reimpressão do Folder institucional do Centro de Assistência aos Municípios do Departamento de 
Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. 
 
Centro de Arquivo Administrativo: 
- Projeto de tratamento técnico de documentos produzidos até o ano de 1940, para recolhimento. Fundo: 
Secretaria da Educação; Datas-limite: 1894 a 1940; Quantidade tratada: 17 estantes; 1.012 caixas de 
guarda permanente; Fase do projeto: identificação e higienização – concluída; Ordenação e elaboração 
de instrumentos de controle para recolhimento – em andamento; Data prevista para conclusão: 
março/2011. 
- Projeto de avaliação documental realizado na unidade da Rua Joaquim Távora, 780/822. Fundo: 
Secretaria da Educação; Data-limite: 1961; Quantidade avaliada: 27 caixas; Fase do projeto: atividade 
contínua; instrumentos de controle para eliminação – em andamento. 
- Transferência: Fundo: Assessoria Jurídica do Governo – Casa Civil; Quantidade de caixas: 183. 
- Consulta ao acervo: 27. 
- Empréstimos de documentos às Secretarias: 696. 
- Devolução de documentos: 587. 
- Remessa de documentos para avaliar: 389 caixas da Secretaria da Educação. 
 
Núcleo de Apoio ao Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística 
de Documentos e Informações – SPDoc - instituído junto ao Departamento de Gestão do 
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo.  Elaborou os seguintes documentos: 
 
Minutas - Decreto nº 55.479, de 25/2/2010, alterado pelo Decreto nº 56.260, de 6/10/2010, que institui o 
Comitê Gestor do SPDoc na Casa Civil para planejar a implementação progressiva e o aperfeiçoamento 
contínuo do SPDoc. - Regimento Interno do Comitê Gestor do SPDoc, aprovado pela Resolução CC-43, 
de 6/10/2010. - Resoluções para a instituição da Comissão Técnica de Documentos Digitais e da 
Comissão Técnica de Implementação e Treinamento, para a definição dos critérios de adesão ao SPDoc 
e para a nomeação do Núcleo de Apoio ao Comitê Gestor do SPDoc. 
Propostas:  - Prioridades do Comitê Gestor do SPDoc para o 2º semestre de 2010. - Suplementação 
Orçamentária do Comitê Gestor do SPDoc para o 2º semestre 2010. - Orçamentária Setorial do Comitê 
Gestor do SPDoc para 2011. 
Atas: 13 reuniões ordinárias e 5 reuniões extraordinárias do Comitê Gestor do SPDoc. 
- Desenvolvimento de estudos para o aprimoramento de algumas funcionalidades do SPDoc. 
 
Departamento de Preservação e Difusão de Acervo 
 
Projetos 
Digitalização dos Negativos do “Última Hora”: Finalizou dois projetos no ano de 2010, com a entrega de 
82.500 imagens digitalizadas na conclusão do primeiro projeto e 75 mil imagens UH digitalizadas no 
segundo. 
 
Preservação dos Roteiros da TV Tupi: No terceiro ano da parceria, a Cinemateca brasileira se consolida 
como parceira do Arquivo Público. A meta de 2010 foi a preparação e microfilmagem de 204 filmes, 
correspondendo a 218.500 fotogramas. Todos estes roteiros foram tratados, microfilmados, digitalizados 
e embalados em 3.250 pastas em papel alcalino em 104 caixas de polipropileno corrugado. Em 
contrapartida, a Cinemateca permanece como depositária dos microfilmes de primeira geração dos 
filmes do Fundo da Secretaria de Governo em sua área climatizada e telecinou 525 filmes do acervo do 
Arquivo. Uma amostra destes filmes está disponível na página eletrônica do Arquivo. 
 
Preservação da Memória dos Municípios: No ano de 2010, o projeto priorizou a preservação dos 
documentos do Município de Pilar do Sul. Neste período foram realizadas atividades que contemplaram 
a preservação, organização arquivística, elaboração de banco de dados e digitalização de sete livros 
históricos da cidade. Os livros foram digitalizados e as 1.154 imagens inseridas em banco de dados 
pesquisável e entregues ao Ponto de Cultura da cidade, responsável pelos documentos. 
 
Memórias Paulistanas: Em 2010, teve seguimento o projeto para a preservação e disponibilização dos 
ofícios produzidos pelo Poder Executivo no período de 1822 a 1919. Para o acondicionamento dos cerca 
de 120 mil documentos, foram confeccionadas 117 caixas de papelão rígido com forro e revestimento de 
qualidade arquivística e adesivados com PVAC neutro e produzido 885 envelopes de papel alcalino de 
300g/m² para o ordenamento dos documentos dentro das caixas. 
 

Através de seus parlamentares, todos os partidos que integram a Assembléia Legislativa 
encaminharam ao Governo do Estado solicitações que demandaram em pleno atendimento. 
 
Unidade de Arquivo Público 
 
O ano de 2010 foi marcado pelo projeto de reforma e construção de edifício anexo junto à atual 
sede da Unidade do Arquivo Público. Previsto para conclusão em março de 2011, o novo 
edifício dotará a instituição para cumprir a gestão, recolhimento, tratamento técnico, 
preservação e difusão da documentação pública.  A área de guarda de acervos permanentes 
será ampliada dos atuais 10 km lineares para 90 km lineares. 
 
A unidade recebeu novo edifício e para adaptá-lo para o uso de arquivo, está sendo 
desenvolvido projeto de reforma estrutural do edifício. Pronto, receberá por transferência, cerca 
de 15 km lineares de documentação de caráter intermediário. Também abrigará o Centro de 
Atendimento ao Cidadão, que oferecerá acesso público a documentos que ainda não estão no 
acervo permanente. 
 
Realizou concurso para admissão de 60 Executivos Públicos, que começaram a tomar posse 
no mês de novembro. A ampliação do quadro de servidores com pessoal de nível superior é 
essencial para o pleno desenvolvimento das atividades técnicas da instituição. 
 
O Decreto nº 55.479, de 25/2/2010, criou o Comitê Gestor do Sistema Unificado de Gestão 
Arquivística de Documentos e Informações – SPDoc, sob coordenação do Arquivo Público. O 
Sistema constitui-se em um conjunto de procedimentos e operações técnicas da gestão 
arquivística de documentos processados eletronicamente, aplicável a documentos 
convencionais e digitais, que deverá observar os requisitos, padrões, normas e procedimentos 
arquivísticos definidos pelo Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de 
São Paulo, a fim de garantir sua conformidade com a política estadual de arquivos.  
 
Convênio foi firmado entre o Governo do Estado, por meio do Arquivo Público, e o Tribunal de 
Justiça do Estado visando à cooperação na preservação dos acervos judiciários. 
 
Núcleo de Comunicação 
 
Atua com o objetivo de aproximar o Arquivo Público do Estado de São Paulo do cidadão. Em 
2010, o trabalho foi focado na difusão das ações da instituição para a sociedade, explorando 
novos formatos de mídia e buscou novas formas de interagir com o público. 
 
Em seu segundo ano, o Informativo do Arquivo Público do Estado de São Paulo passou a ser 
distribuído mensalmente para um mailing que conta hoje com 13.220 contatos cadastrados 
(crescimento de 46% em relação a 2009). 
 
A sala de imprensa passou por modificações, que incluem a criação de um banco de imagens 
e um sistema de cadastro de notícias, o qual permite maior agilidade na disponibilização de 
novos conteúdos na web. O site www.arquivoestado.sp.gov.br/imprensa contou com 3.851 
acessos em 2010. O Núcleo de Comunicação apurou a publicação, em 2010, de 51 matérias 
em jornais ou revistas, 26 reportagens em rádio ou televisão e 55 menções em portais de 
notícias na internet, resultados obtidos na divulgação de 18 releases e no atendimento de 130 
jornalistas ao longo do ano. Significou um total de 132 notícias sobre o Arquivo Público na 
imprensa, número 50% maior daquele obtido em 2009. 
 
Foi criado o perfil do Arquivo Público do Estado no Twitter. Trata-se da primeira experiência da 
instituição nas redes sociais, com o objetivo de dialogar com um público mais amplo. Até o final 
de 2010 contabilizou 370 tweets publicados e 950 seguidores. 
 
Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo 
 
Projetos: 

 
   

Projeto InterPARES – International Research on Permanent Authentic Records in Electronic System - 
projeto internacional de pesquisa, coordenado pela University of British Columbia (Canadá). Estabeleceu 
Acordo de Cooperação Técnica em 3/11/2010 entre o Arquivo Nacional e o Arquivo Público do Estado. 
Objetivo: realizar estudo de caso prevendo a análise de conformidade de Sistema Informatizado 
Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPDoc com os requisitos definidos 
pelo Projeto InterPARES. 
Projeto de Capacitação de Recursos Humanos – Objetivo: formalizar parceria com a Univesp/Secretaria 
de Ensino Superior para a promoção de cursos virtuais de extensão universitária, especialização e 
graduação sobre gestão documental pública. Durante o ano de 2010, foram realizadas 6 reuniões 
preliminares com a Secretaria de Ensino Superior para a formatação do projeto e a elaboração do 
programa dos cursos. 
 
Parcerias 
Termo de Cooperação Técnica com a Fundação SEADE: em 18/8/2010, visa à constituição de grupo de 
trabalho, para realizar estudos e propor critérios de seleção de amostragem para os documentos 
destinados à eliminação. Foram realizadas 5 reuniões de trabalho e 3 visitas técnicas em órgãos da 
administração estadual para coleta de informações. 
Termo de Cooperação Técnica com a Assembléia Legislativa de São Paulo: Objetiva a gestão, acesso e 
preservação de documentos públicos no Estado de São Paulo, a implementação de programa de gestão 
documental na Assembléia Legislativa e a prestação de orientação técnica pelo Arquivo Público do 
Estado. Em andamento:  Elaboração do Termo de Cooperação Técnica com a Assembléia Legislativa.  
 
Elaboração de Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos: 
- Oficializados: Secretaria da Cultura (oficializada pela Resolução SC - 2, de 7/1/2010); Secretaria da 
Fazenda (oficializada pela Resolução SF nº 70, de 3/8/2010); 
- Em andamento: Secretarias do Emprego e Relações de Trabalho, Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal – CEPAM e 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo. 
 
Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo: 
Instituição Comissão: Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo- ARTESP (Portaria 
ARTESP-4, de 17/2); orientação técnica do trabalho de 84 Comissões de Avaliação de Documentos 
oficializadas na administração estadual paulista. 
 
Avaliação documental: 
Publicação de 86 Editais de Ciência de Eliminação de Documentos no DOE, autorizando a eliminação de 
11.366 caixas e 1.786,48 m/l ou 89,32 toneladas de documentos sem valor que justifique a sua guarda. 
 
Normas Técnicas: 
 
Elaboração e oficialização da Instrução Normativa APE/SAESP-2, de 2 de dezembro de 2010, 
que estabelece critérios para a avaliação da massa documental acumulada e procedimentos 
para a eliminação, transferência e recolhimento de documentos à Unidade do Arquivo Público 
do Estado. Publicada no DOE de 2/12/2010, Seção I, p.3. 
 
Treinamento: 
Palestras de formação e treinamento: Secretarias da Administração Penitenciária e Assistência e 
Desenvolvimento; desenvolvimento de estudos para elaborar projeto e planejar cursos virtuais sobre 
gestão documental pública. Parceria: UNIVESP/Secretaria de Ensino Superior. 
 
Monitoria e fiscalização da implementação da política estadual de arquivos 
 
Realização de estudos para a estruturação das atividades e serviços de monitoria e 
fiscalização; elaboração de metodologia, formulário/diagnóstico e manual para orientar o 
trabalho de monitoria e fiscalização das atividades desenvolvidas nas unidades de protocolo e 
arquivo da administração pública estadual. 
 
Realização de 11 visitas técnicas: 
Secretaria:  Saúde, Educação; Agricultura e Abastecimento; Fazenda; Administração Penitenciária; Meio 
Ambiente; Economia e Planejamento;  Cultura; Esporte, Lazer e Turismo e Emprego e Relações de 
Trabalho. 
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Seminários, exposições, oficinas e estágios

Núcleo de Ação Educativa

Realização: Participação:

Participação:
Realização:

Parceria:
Atividades editoriais

Parceria:

Parceria:

Parceria:

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

 Projetos 
Projeto InterPARES

•
•
•

5. Colegiado 

5.1 -  Comitê de Qualidade da Gestão Pública

5.2 - Conselho de Estadual de Honrarias e Mérito 

 Participação Prioritária

Acompanhamento e Assistência Técnica – : 

Prestação de Serviços:

Atendimentos/consultas e outras: 

6.  Subsecretarias 

6.1 – Subsecretaria de Gestão Estratégica do Governo 

Principal atribuição: briefings

Produção:

Produção: Total:

Cadastro de Obras e Ações do Governo (COAG)

Investimento aproximado:

6.2 - Subsecretaria de Assuntos Parlamentares

Finalidade

Otimização de resultados: - 

Principais ações 
-

6.3 -  Subsecretaria de Relacionamento com Municípios 

Finalidade:

Principais ações 
Grupo de Relacionamento com os Cidadãos e Terceiro Setor

Unidade de Suporte às Demandas dos Municípios

Atividades Desenvolvidas:  

Parcerias

Treinamento

Avaliação documental 

Normas Técnicas

Programa de assistência técnica aos Municípios Paulistas

Participação:
Municípios: Total:

Organização de evento arquivístico

Divulgação da política estadual de arquivos 
•
•
•

•
•
•
•
 Participação em eventos
•
•
•
•
Atendimentos técnicos
•

Outros Atendimentos
•

Centro de Arquivo Administrativo

•

•


