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TEAM Brasil – Estudo de Caso n.º 09
Test-bed name: Comitê Comitê Gestor do SPdoc.
Test-bed type: Arquivo público da esfera estadual (Poder Executivo).
Topic/Title: Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e
Informações - SPdoc.
Case study type: Sistema de gestão arquivística de documentos.
Start date: Novembro de 2010.
Criado em 2010, o Comitê Gestor do SPdoc, que objetiva a implementação progressiva e o
aperfeiçoamento contínuo do Sistema Informatizado, é formado por diferentes representantes da
Administração Pública Paulista e coordenado pelo Arquivo Público do Estado. Este é o órgão
central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), criado em 1984, e, por meio
de seu Departamento de Gestão do SAESP (DGSAESP), é responsável pela formulação e
implementação da política estadual de arquivos.
O Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações SPdoc consiste em um conjunto de procedimentos e operações técnicas da gestão arquivística
de documentos processados eletronicamente, aplicável a documentos convencionais e digitais
produzidos, recebidos e acumulados no âmbito da Administração Pública Estadual. O SPdoc
está em conformidade com a política estadual de arquivos, na medida em que contribui
significativamente para a modernização e a eficácia da administração, o controle das finanças
públicas, a transparência das ações de governo, a preservação do patrimônio documental e o
pleno acesso às informações públicas. É através da ação de seu Comitê Gestor que se
constituem os recursos para a implementação e aperfeiçoamento do Sistema.
O Departamento de Gestão do SAESP (DGSAESP), como autoridade arquivística do SPdoc,
pretende contribuir, por meio do estudo de caso do Projeto InterPARES, com melhorias neste
futuro sistema coorporativo de governo, cuja a gradual implementação é responsabilidade de seu
Comitê Gestor, a autoridade administrativa do SPdoc. Ao mesmo tempo, o DGSAESP espera
que sua pesquisa contribua com o Projeto InterPARES no desenvolvimento de conhecimento
teórico-metodológico essencial para a formulação de estratégias, políticas e padrões capazes de
assegurar a preservação e o acesso de longo prazo aos documentos produzidos ou gerenciados
eletronicamente.

