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Relatório de Atividades 2019 - Unidade: Arquivo Público do Estado de São Paulo - APESP

O Arquivo Público do Estado de São Paulo tem a missão de 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. 

Política de acesso à informação: 
 
Monitoramento de 24.195 pedidos ao Governo Estadual; coordenação de 204 Serviços de Informações 
ao Cidadão-SIC e 58 orientações técnicas; 949 atendimentos pelo Sistema, 2.945 redirecionamentos 
de pedidos, 2 cursos, 221 agentes capacitados. A Central de Atendimento ao Cidadão-CAC atendeu 909 
pedidos; realizou 467 atendimentos; 60 visitas técnicas; e análise de prioridades para a atualização do  
Sistema SIC.SP. 

Comissão Estadual de Acesso à Informação - CEAI: 

7 reuniões; 175 recursos pautados para julgamento; 50 diligências e solicitações de providências; 485 
votos publicados no site do APESP; participação de membros da SSP/PM e da SFP para elucidarem 
solicitações efetuadas no SIC.SP objetivando maior robustez aos votos emitidos, além, da função 
pedagógica ao se fazerem instrumentos de fortalecimento da cultura do acesso à informação.

Política estadual de gestão documental: 

475 atendimentos; 587 editais de ciência de eliminação de documentos analisados; 37.015,18 m/l de 
documentos avaliados; 89 Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA orientadas; 21 vi-
sitas/pareceres técnicos de monitoramento; 6 planos de classificação e tabelas de temporalidade das 
atividades fim elaborados (PRODESP, DER, IAMSPE, SAP, SES e SDS); publicação de atos normativos: 
Decreto nº 64.355, de 31 de julho de 2019, que institui o Programa SP Sem Papel, seu Comitê de Go-
vernança Digital e dá providências correlatas; Resolução SG de 23.08.2019, que designa membros do 
Comitê de Governança Digital; Resolução SG-57, de 30-9-2019, que aprova o Manual de orientação para 
uso do SP Sem Papel; elaboração de minutas de atos normativos: Regulamentação do artigo 10 da Lei 
nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que altera o artigo 2-A da Lei nº 12.682 de 9 de julho de 2012; 
alteração do Decreto 60.144/2014; alteração do Decreto 48.897/2004; análise do Decreto 61.036/2015, 
que reestrutura a Secretaria de Governo; Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região; Termo de Cooperação Técnica entre o APESP e a Escola de Governo; Termo de responsa-
bilidade para o Programa SP Sem Papel; Regimento Interno do Comitê de Governança Digital; Resolução 
SG que aprova requisitos arquivísticos para sistemas de produção de documentos digitais.

Modernização e expansão do Sistema SPdoc e implementação de normas e procedimentos de 
protocolo: 

Administração central do Sistema SPdoc e assessoramento ao Comitê Gestor do SPdoc; definição de 20 
requisitos para aprimoramento do SPdoc; 7 implantações do SPdoc: SDR; SDS; DER; SERI; SE; SDE; 
SAP; 14.014 novos usuários em 2019; 56.627 usuários no total; 678 administradores subsetoriais e 
agentes multiplicadores; 1.635  atendimentos; 1 órgão desativado (SERT) e 2 inativações em anda-
mento (SSRH e SEM); atualização no SPdoc de estruturas administrativas: transferência de unidades 
da extinta Secretaria de Planejamento e Gestão para a Secretaria de Governo, para a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e para a Secretaria da Fazenda e Planejamento; expansão do SPdoc para 19 
superintendências regionais do DETRAN e no APESP/SEGOV; 18 mapeamentos de documentos para o 
Programa SP Sem Papel.

Programa “Produção, Gestão e Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais”: 
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Conclusão do estudo das funcionalidades básicas do SIGADoc, software livre desenvolvido pelo TRF-2, 
com elaboração de relatório técnico (análise, melhorias e erros); análise do Sistema SEI! desenvolvido 
pelo TRF-4 (reuniões, visitas técnicas e treinamentos); início da implantação do Programa SP Sem Papel; 
32 reuniões de implantação;  27 tabelas de temporalidade padronizadas para o SP Sem Papel; 1.178 
documentos modelados para o SP Sem Papel; 185 modelos específicos elaborados (CRHE 08, PGE 127, 
Casa Militar 09, SAA 16, SES 04, STM 01, SPPREV 12, SEGOV 08); 211 atendimentos técnicos na capaci-
tação do SP Sem Papel; 41 tutoriais de capacitação do SP Sem Papel (gestão documental no AVA e per-
guntas mais frequentes); acompanhamento da capacitação do SP Sem Papel sendo 9 a distância (5 SEE, 
2 PGE e 2 SSP) e 13 presenciais para 8 órgãos/entidades (SEE, SEFAZ, SDR, Casa Civil, SES, SEGOV, 
PRODESP e FDE); participação no fórum de dúvidas do AVA; capacitação sobre operação do sistema (9 
APESP e 3 CGA); elaboração de 1 parecer técnico (SEFAZ); tratativa com o TCE para viabilizar auditoria 
dos documentos no SP Sem Papel; alinhamento com a CRHE para modelagem dos documentos de RH; 
contrato Prodesp melhorias do SIGADoc (11 regras de negócio, 1 item homologado).

Promoção de gestão documental e acesso à informação nas administrações municipais: 

548 atendimentos; 6 visitas técnicas com elaboração de parecer técnico para o Ministério Público; ges-
tão e monitoramento de 4.500 acessos ao “Mapa Paulista de Gestão Documental e Acesso à Informação 
Municipal”; migração da antiga plataforma da base de dados do CAM para nova versão; encaminhamento 
de proposta à Divisão AUDESP do TCESP de criação do Índice de Efetividade de Gestão Documental e 
Acesso à Informação – IGDAI; pesquisa referente à gestão documental e acesso à informação nas câma-
ras municipais paulistas, com a participação voluntária de 190 casas legislativas; projeto de elaboração 
de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos modelo para o Poder Executivo 
Municipal (em andamento).

Atendimento ao público: 

48.985 pessoas, sendo 3.062 consulentes presenciais; 11.821 consultas para certidões; 1.572 em visitas 
técnicas/monitoradas; 655 nas exposições físicas; 17.831 nas exposições virtuais; 1.800 participantes 
de cursos, palestras, oficinas; 10.209 por e-mail; 1.976 telefônicos; 59 fins jurídicos. Emissão de 1.859 
certidões, sendo 1.792 certidões de Imigração, 49 certidões de inteiro teor de registros de terra, autos 
cíveis e outros e 18 certidões de prontuários da Maternidade São Paulo. Site do APESP e redes sociais: 
244.511 visitantes no site, 4.069 atendimentos por e-mail e redes sociais; 15.500 visualizações no canal 
APESP no YouTube;1.010 seguidores no YouTube; 60.263  seguidores no Facebook, 8.800 no Instagram, 
27.500 no Twitter.  4 transmissões ao vivo pela internet e 3 vídeos produzidos, com 11.140 visualizações. 
42 notícias. 

Tratamento técnico do acervo permanente

Guia do Acervo: Textual publicados: 10 fundos públicos (Secretarias: Meio Ambiente, Relações do Tra-
balho, Saneamento, Administração Penitenciária, Assistência e Desenvolvimento Social, Viação e Obras 
Públicas, Obras e Meio Ambiente, SEADE, CIBPU, FUNDAP) e 3 atualizações (Segurança/Guarda Civil e 
Censura Teatral, Setrans e Segov/Casa Civil);  10 fundos privados (Washington Luís, Armando de Salles 
Oliveira, Carlos de Campos, Laudo Ferreira de Camargo, José da Costa Carvalho, Universidade Livre de 
São Paulo, Inês Etienne Romeu, José Maria Whitaker, Partido Republicano Dissidente, Partido Consti-
tucionalista) e 01 atualização (José Vieira Couto de Magalhães), http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.
br/ica-atom/destaques.php . Acervo Iconográfico: Jornal “Aqui São Paulo” e Jornal “Última Hora”. Dis-
ponibilização de instrumentos de pesquisa: 7 novos índices de registros de terras (totalizando 14 
concluídos); 01 catálogo (Washington Luís). Acervo textual: Identificação: 2.404.543 itens; Descrição 
arquivística: 4.555 caixas e 2.310 itens; Organização do Acervo: 47.509 prontuários do DEOPS conferi-
dos e indexados em banco de dados; Controle do Acervo: 5.386 itens movimentados para atendimento 
ao público; Troca de acondicionamento: 324.250 itens Acervo cartográfico - Descrição arquivística: 
8.160 documentos; Digitalização: 246 documentos; Higienizados 5.297 documentos. Acervo icono-
gráfico - Descrição: 2 conjuntos documentais (Secretaria de comunicação/SEGOV e Maria José de Car-
valho) Identificação: 58.034 itens; Descrição arquivista: 58.034 itens; Organização do Acervo: 7.778 
itens; Acondicionamento: 29.070 documentos; Higienização: 29.604 documentos; Digitalização: 21.366 
itens. Biblioteca e Hemeroteca: Controle do acervo: 2.008 itens movimentados; Troca de acondicio-
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namento de 8.271 itens; Acervo Bibliográfico: Catalogação: 7.799 livros; Classificação e indexação: 3 
volumes; Higienização de 2.704 itens/volumes; Reparo de 18 livros; Acondicionamento de 1.707 itens. 
Hemeroteca: Catalogação: 600 jornais e revistas; 4.478 periódicos ordenados; Acondicionamento de 
4.888 itens; Higienização de 8.653 periódicos; 4.979 periódicos reparados. Preservação: documentos 
reparados: 1.810; restaurados: 1.000; higienizados: 302.045. Microfilmagem: digitalização e tratamen-
to do Projeto Censura teatral (131 caixas com 2.808 processos, totalizando 150.527 imagens); Convênio 
com a Polícia Militar - digitalização da Revista Militia (20 encadernados divididos em 103 edições, totali-
zando 10.913 imagens); digitalização das Fichas de catalogação do IGC – 9.661 imagens; Memorial do 
Imigrante - 3 livros de Matricula e 2 listas de bordos (totalizando 2.238 imagens); demandas Internas e 
externas digitalização (totalizando 12.630 imagens); Acondicionamento e Encadernação: Confecção de 
24.351 acondicionamentos (caixas, jaqueta de poliéster, folders, entrefolhamentos) e 349 encadernações. 

Incorporação de novos documentos ao acervo permanente: 

380,75 metros lineares de novos documentos ao acervo permanente - Recolhimentos: CPOS 35,26 
metros lineares (259 caixas); FUNDAP 2,8 metros lineares (20 caixas) EMPLASA/GEGRAN 49 metros 
lineares (276 caixas e 48 pacotes). Doações: 5,6 metros lineares (40 caixas do arquivo pessoal de Pedro 
de Toledo). Acervo bibliográfico e hemerográfico: Recolhimentos - 33 metros lineares: 82 caixas da Bi-
blioteca da Secretaria da Fazenda; 19 caixas (94 unidades documentais) da Secretaria do Planejamento 
e Gestão; Doações – 255,09 metros lineares (72 itens bibliográficos e hemerográficos de cidadãos e 
entidades; 4.130 itens da Biblioteca do Palácio dos Bandeirantes). Acervo cartográfico: Recolhimento de 
1.717 tubos da CPOS, 10 caixas e 3 pacotes da Emplasa e doação particular de 1 mapa. Acervo icono-
gráfico: 996 discos ópticos de vídeo (DVD), equivalentes a 2,231 terabytes; 2 HDs externos com 148,8 
gigabytes de arquivos de áudios.

Tratamento técnico do acervo intermediário: 

Implantação do projeto “Avaliação dinâmica da massa documental acumulada nos órgãos do SAESP”: 
16 reuniões do GT; 17 visitas técnicas (SES, SAP, SEE e SCEC), aplicação da metodologia no Fundo 
da Secretaria da Cultura: 6.575 caixas avaliadas e no Fundo da Secretaria da Educação: 3.701 caixas 
avaliadas; cadastro de 1.166 caixas; 3.775 caixas avaliadas para eliminação; publicação de 2 Editais 
de Ciência de Eliminação de Documentos publicados (05/2019 e 10/2019); 912 caixas preparadas para 
recolhimento; 322 empréstimos; 795 devoluções; 517 digitalizações; 288 documentos desmetalizados e 
higienizados; 9.666 documentos cadastrados (11º cartório); 6.512 caixas remanejadas (SECult, CONEI 
e SDS); 8.765 prontuários higienizados e cadastrados da Fundação Casa.

Gerenciamento de riscos e sustentabilidade: 

Definição de plano de ação para riscos ligados a Pragas (acesso, alimento, abrigo e acúmulo de água); 
discussão do fluxo de comunicações e providências; formulário de vistoria para detecção de não con-
formidades de acordo com o risco envolvido. Planejamento e implementação de higienização segura de 
documentos contaminados por agentes químicos, com contato mais estreito com órgãos parceiros do 
governo estadual (em particular o Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, Instituto Bioló-
gico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e CETESB). 

Divulgação do acervo, capacitação e disseminação do conhecimento técnico-arquivístico: 

2 “Encontros Paulistas sobre Gestão Documental e Acesso à Informação” em parceria com o MPE e TCE 
(489 agentes públicos capacitados); “IV SGDAI Seminário de Gestão Documental e Acesso à Informa-
ção” (89 agentes capacitados) no TCE; 7 treinamentos de procedimentos de protocolo (330 agentes 
capacitados); 17 treinamentos de operação do SPdoc (726 usuários capacitados); 29 capacitações téc-
nicas (581 agentes capacitados), 4ª edição do curso de capacitação EAD sobre gestão documental e 
acesso a informação (221 agentes capacitados); I Encontro Estadual dos Serviços de Informações ao 
Cidadão-SIC (120 agentes capacitados); lançamento do “Modelo de Plano de Classificação e Tabela de 
Temporalidade de Documentos do Poder Legislativo Municipal” (90 agentes capacitados); Encontro das 
Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADAs para Implementação do Programa SP Sem 
Papel (118 agentes capacitados); 4 oficinas de capacitação no projeto “Observatórios de Arquivos Mu-
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nicipais”, participação de 11 Arquivos de Prefeituras e 9 Arquivos de Câmaras Municipais; Lançamento 
do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim da Secretaria 
da Saúde (133 agentes capacitados). 2 Cursos/Oficinas presenciais: Paleografia e Conservação Preven-
tiva; Exposição Física “Arquivos Vivos e Memórias de Práticas Médicas em São Paulo”; 5 Seminários: 
“Arquivística: fundamentos e formação profissional”, “Gestão e Governança de arquivos em debate”, 3 
lançamentos de publicações (Revistas nº 8 e 9 e PC/TTD legislativo municipal); 116 Visitas Monitoradas.

Convênios e parcerias: 

CADAS, MPE; TCE; OGE, PRODESP, Fundação CASA, Fundação Vanzolini, PGE; parceria com os Arqui-
vos das Prefeituras de: Americana, Campinas, Caraguatatuba, Guarulhos, Limeira, Olímpia, Ribeirão 
Preto, Rio Claro, Santo André, São José dos Campos, São Sebastião, Sorocaba e Arquivos de Câmaras 
Municipais: Araraquara, Barueri, Campinas, Guarulhos, Jacareí, Limeira, São Bernardo do Campo, São 
Sebastião, São Paulo e Valinhos; Arquivo Público do Estado da Paraíba. Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência e Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo.

Participação em órgãos colegiados e grupos de trabalho: 

Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ; Conselho da Transparência Estadual; Comissão Estadual de 
Acesso à Informação – CEAI; GT para definição de metodologia dinâmica para a avaliação da massa acu-
mulada (APESP, SAA, SFP, SJC e DER).

Publicações Técnicas: 

“Modelo de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos (atividades meio e fim) 
para o Poder Legislativo Municipal”; 2ª edição revista e ampliada do “Plano de Classificação e Tabela 
de Temporalidade da Administração Pública Estadual: Atividades Meio”; “Guia Técnico de Transparência 
Municipal”; “Serviço de Informações ao Cidadão – SIC: Primeiros Passos”; “Manual de Orientação para 
Uso do Ambiente Digital de Gestão Documental do Programa SP Sem Papel”; “Roteiro Dinâmico para 
Avaliação da Massa Documental Acumulada” (digital); “Guia da Transparência Pública Estadual” (em an-
damento); 3ª edição da “Política Pública de Arquivos e Gestão Documental do Estado de São Paulo” (em 
andamento). 2 Publicações eletrônicas da Revista do Arquivo: nº 8 “Arquivos de Instituição Médicas e de 
Saúde” e nº 9 “Proteção de dados pessoais, acesso à informação, tecnologia da informação e os impactos 
nas atividades de arquivos”


