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RElATóRiO dE GESTãO 
referente ao ano de 2018
O presente Relatório de Gestão aborda os aspectos de natu-
reza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patri-
monial. Está organizado de modo a permitir uma visão de 
conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados 
pelos ordenadores de despesa do Arquivo Público do Esta-
do do Espírito Santo – APEES, evidenciando os resultados 
dos programas desenvolvidos no âmbito da instituição no 
exercício de 2018, em atendimento ao que determina o 
Artigo 137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 
261/2013.

O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo - APEES 
é um órgão de Regime Especial da administração 
direta do Governo do Estado do Espírito Santo, vin-
culado à Secretaria de Estado da Cultura - SECULT. É 
responsável pela gestão documental e guarda dos 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recursos financeiros

O orçamento do ano-exercício de 2018 do Arquivo 
Público do Estado do Espírito Santo obteve seus va-
lores aprovados pela lei n° 10.784, de 18 de dezembro 
de 2017, cuja despesa total fixada inicialmente foi de 
R$ 1.453.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquen-
ta e três mil). No decorrer do exercício foram realiza-
dos Créditos Suplementares de custeio, pessoal e in-
vestimentos, que provocou um acréscimo global da 
despesa autorizada em 2.661.078,07 (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e um mil, setenta e oito reais e 
sete centavos).

As despesas empenhadas somaram um total 
de R$ 1.792.593,76 (um milhão, setecentos e noventa 
e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e seten-

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

ta e seis centavos), sendo R$ 938.576,62 (novecentos 
e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais 
e sessenta e dois centavos) com pessoal e encargos 
sociais; R$ 652.001,95 (seiscentos e cinquenta e dois 
mil, um real e noventa e cinco centavos), com outras 
despesas correntes e R$ 202.015,19 (duzentos e dois 
mil, quinze reais e dezenove centavos) com investi-
mentos, o que corresponde à média de 70% do valor 
fixado.

Atendendo às determinações do Governo, por 
meio do Decreto Nº 3.755-R, de 02 de janeiro de 2015, 
continuamos com o racionamento das despesas com 
pessoal, energia elétrica, água, limpeza e conserva-
ção, dentre outras ações. 

Na tabela abaixo demonstra o comparativo da 
despesa fixada com a despesa realizada:

documentos gerados pelos diversos órgãos e secre-
tarias do Poder Executivo Estadual, classificados 
conforme a procedência, formando assim os fundos 
documentais, sendo estes preservados em caráter de-
finitivo, em função do seu valor probatório, histórico 
ou informativo. A instituição guarda ainda documen-
tos de outras origens, sejam públicas ou privadas.

Com base nessas prerrogativas o APEES tem 
como missão promover a política estadual de arqui-
vos, definida pela legislação arquivística, por meio 
da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, 
da preservação e da divulgação do patrimônio docu-
mental do Estado do Espírito Santo, a fim de garantir 
ao governo e à população o acesso seguro e eficaz à 
informação, além de incentivar e produzir conheci-
mento científico e cultural.

Seguem abaixo algumas das nossas principais ati-
vidades e informações administrativas do corrente ano:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

400102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Acumulado até Dezembro/2018

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Despesas orçamentárias Dotação inicial Dotação atualizada Despesas empenhadas Despesas liquidadas Despesas pagas Saldo da dotação

Despesas correntes 1.443.000,00 1.643.613,00 1.590.578,57 1.507.555,56 1.481.579,80 53.034,43

Pessoal e encargos sociais 912.000,00   966.500,00 938.576,62 938.386,16 938.385,72 27.923,38

Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas correntes 531.000,00 677.113,00 652.001,95 569.169,40 543.194,08 25.111,05

Despesas de capital 10.000,00 1.017.465,07 202.015,19 72.572,19 72.572,19 815.449,88

Investimentos 10.000,00 1.017.465,07 202.015,19 72.572,19 72.572,19 815.449,88

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal das despesas (vi) 1.453.000,00 2.661.078,07 1.792.593,76 1.580.127,75 1.554.151,99 868.484,31
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Recursos humanos

A Coordenação de Recursos Humanos – COREH é res-
ponsável pelos registros e lançamentos dos dados de 
todos os servidores do APEES no Sistema Integrado 
de Administração de Recursos Humanos do Espíri-
to Santo – SIARHES, pela elaboração e publicação de 
atos no Diário Oficial, pelo processo de nomeação 
e exoneração, pela inscrição de cursos na Escola de 
Serviço Público do Estado do Espírito Santo (Esesp), 
pelo controle de Suprimento de Fundos, pela frequ-
ência, censo anual dos Servidores, Vale Transportes, 
abonos e férias, pela Ouvidoria do APEES, pela Avalia-
ção de Desempenho Individual e Estágio Probatório. 
Além dessas atribuições, a titular do cargo é respon-

Programa de Gestão Documental 

A gestão de documentos é uma atribuição legal do 
APEES desenvolvida pela Coordenação de Gestão de 
Documentos (COGED). Além de realizar atividades 
arquivísticas internas, a coordenação presta suporte 
técnico a todos os órgãos e secretarias do Executivo 
Estadual, conforme a legislação vigente, as diretri-
zes do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e 
o Programa de Gestão Documental do Governo do 

Estado do Espírito Santo (PROGED). Em 2018, pode-se 
destacar a atuação na elaboração do sistema E-Do-
cs e o levantamento das classes e tipos documentais 
produzidos e recebidos no âmbito das atividades ad-
ministrativas do Governo do Estado para atualização 
do Plano de Classificação e da Tabela de Temporali-
dade das Atividades-Meio. A coordenação de Gestão 
de Documentos do APEES atende a todos os órgãos 
e secretarias do Poder Executivo Estadual, além de 
orientar sobre a criação de arquivos municipais, en-
tre outros.
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Direção Superior 
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sável pela fiscalização de diversos contratos, e mem-
bro de comissões internas, pregoeira da Comissão de 
Licitação do órgão e coordena atividades de integra-
ção entre os servidores da instituição.

Durante o ano de 2018 o APEES manteve em seu 
quadro 25 servidores, entre comissionados, efetivos 
e remanejados, além de 10 estagiários.

Atualmente os servidores estão distribuídos 
conforme organograma abaixo:

Além dos cargos contemplados no organogra-
ma acima, o APEES possui um Diretor Geral, um Dire-
tor Técnico Administrativo, dois Assessores Técnicos, 
sete Agentes de Serviço I, oito Coordenadores, um 
Historiador, uma Arquivista, 1 uma Jornalista, um 
Engenheiro Civil, um Motorista, um Chefe de Grupo 
Financeiro, totalizando 25 servidores.

Organograma do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.
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Acervo Ceasa
Uma coleção de 226 fotografias das Centrais de Abas-
tecimento do Espírito Santo (Ceasa) foi doada ao Ar-
quivo Público e passou a integrar o acervo histórico 
da instituição. Nela, há imagens dos anos de 1974 a 
1977, abrangendo o período de construção e implan-
tação da Ceasa em frente à BR 262. Anteriormente 
os produtos eram comercializados na Vila Rubim, no 
centro de Vitória.

Acervo Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS)
Grande parte da documentação histórica da ditadu-
ra civil-militar (1964-1985) no Espírito Santo encon-
tra-se no acervo do Arquivo Público. Em 2018 foram 
digitalizados 1049 itens deste Fundo, que passaram 
a compor o acervo virtual do projeto “Memórias Re-
veladas”.

Acervo documental

Criação da Galeria dos ex-Governadores
Para guardar e dar acesso aos documentos em 3D 
doados pelos ex-governadores do Estado, o APEES 
disponibilizou, em um ambiente na Sala de Consul-
tas, cinco armários contendo em suas prateleiras di-
versas homenagens recebidas pelos ex-titulares do 
Governo Estadual. São medalhas, quadros, troféus, 
diplomas, faixas e demais condecorações recebidas 
pelos ex-governadores durante seus mandatos polí-
ticos. Os destaques são para a coleção Élcio Álvares 
e Vitor Buaiz. 

Coleção Vitor Buaiz
Foi realizada a catalogação e a inserção do material 
do ex-governador Vitor Buaiz, que é composto por 
placas, comendas e medalhas. Essa atividade foi fi-
nalizada em abril de 2018, se juntando aos livros e 
VHS já catalogados. O trabalho consistiu em higie-
nizar; fotografar; catalogar; e armazenar adequada-
mente cada peça.

Coleção Rubem Braga
Um acervo bibliográfi-
co composto por livros, 
matérias da imprensa, 
fotografias e cartas do 
escritor capixaba Ru-
bem Braga foi doado 
por familiares do escri-
tor ao Arquivo Público 
do Estado do Espírito 
Santo e está disponível 
para consultas e pes-
quisas. Envolto nos temas e angústias do cotidiano, 
o autor, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, é reco-
nhecido como um dos mais importantes cronistas do 
país.

Reprodução de documentos

Acervo de interesse genealógico - Cooperação Técnica com 
os Mórmons
Um acordo de cooperação técnica entre a Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons), 
por meio da Family Search e o Arquivo Público do Es-
tado do Espírito Santo foi assinado no dia 30 de ou-
tubro com o objetivo de digitalizar gratuitamente, 
2,5 milhões de documentos, dentre eles listas de es-
cravos, índios, registros da entrada de imigrantes de 
diversas nacionalidades, listas de navios, relações de 

Atendimento ao público

Foram atendidas diretamente na sala de consultas 
do APEES 2.040 pessoas. Durante o ano de 2018 o 
APEES recebeu 55 visitas escolares e universitárias, to-
talizando 859 alunos participantes. Foram feitas 182 
solicitações de reprodução de documentos, soman-
do 1.819 páginas ou imagens digitalizadas. Na sala de 
consultas também foi feita a doação de 489 livros, no 
espaço dedicado a esse fim, mantido pela instituição. 
Foram incorporadas 94 novas obras ao acervo da Bi-
blioteca Maria Stella de Novaes, que funciona junto à 
Sala de Consultas do Arquivo Público.  

colonos, matrícula de lotes, recenseamentos e certi-
dões de nascimento, casamento e óbito das décadas 
de 1920 a 1970.

Jornal “A Tribuna”
O setor de microfilmagem de documentos procedeu 
com a reprodução do acervo do jornal “A Tribuna” re-
ferente às décadas de 1950 a 1980. Esse acervo é único 
e estava sob a guarda do APEES e da Biblioteca Públi-
ca Estadual. Na medida em que são reproduzidos, os 
rolos de microfilmes são colocados à disposição para 
consulta pública.

Projeto Imigrantes Espírito Santo

O Projeto “Imigrantes Espírito Santo” foi criado em 
1995. O banco de dados, composto por mais de 50 mil 
nomes, refere-se a imigrantes provenientes de diver-
sas nacionalidades, como Itália, Alemanha, Espanha, 
Líbano, Portugal, Polônia, Holanda, Suíça, Áustria 
que chegaram ao Espírito Santo a partir de 1812. Um 
dos produtos do Projeto é a emissão do “Registro de 
Entrada do Imigrante”, documento que traz as infor-
mações sobre os antepassados, como idade, navio e 
região de procedência, dentre outros dados.
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Em 2018 foram emitidos 681 Registros na sede 
da instituição. Foram enviados 424 pelos Correios. 
Outros 1.302 foram entregues nas ações do Arquivo 
Itinerante, que dispõe de uma van adaptada como 
escritório móvel para atendimento ao público. O Ar-
quivo Itinerante percorre o interior do Estado a fim 

Preservação e restauração do acervo

Durante o ano de 2018 a Coordenação de Preserva-
ção do Acervo (COPAC) desenvolveu suas atividades 
em diversas frentes de trabalho, de acordo com as 
necessidades da instituição, tanto para o atendi-
mento aos usuários do acervo, como para as exigên-
cias de conservação e preservação. A coordenação é 
responsável pelo preparo, higienização, acondicio-
namento de todos os documentos solicitados pelos 
consulentes, de acordo com a demanda, para pes-
quisas na Sala de Consultas. Destacam-se em 2018 os 

Segurança patrimonial e sistema anti-
incêndio

O edifício no qual está instalado o Arquivo Público foi 
reformado entre 2008 e inaugurado no final de 2011, 
ou seja, as instalações são praticamente novas, em 
espaços adaptados para acolher o acervo documen-
tal, para a realização dos serviços internos ou para o 
atendimento ao público. 

Realizamos ações preventivas de proteção ao 
acervo, rotineiramente: climatização dos espaços 
de guarda com controle de umidade e temperatura, 
restauração de documentos, além da digitalização e 
microfilmagem para acesso e proteção ao acervo ori-
ginal. 

Em 2018 foi instalado o sistema de videomoni-
toramento (interno e externo) e procedemos com a 
contratação de serviços para a instalação dos Senso-
res de Fumaça e Alarmes, que é um sistema de pre-

Revista do Arquivo Público do Estado do 
Espírito Santo

2º Número da Revista do Arquivo Público 
A 2ª edição da “Revista do Arquivo Público do Estado 
do Espírito Santo”, projeto em parceria com a Univer-
sidade Federal do Espírito Santo, foi disponibilizada 
para consulta e visualização online. A publicação pos-
sui a proposta de ser uma fonte de conhecimento e 
pesquisa para a disseminação do saber científico e cul-
tural, com ênfase nas áreas de história e arquivologia.

3º Número da Revista do Arquivo Público
O terceiro número da Revista do Arquivo Público do 
Estado do Espírito Santo foi disponibilizado online. A 
edição trouxe o dossiê temático “Africanidades Tran-
satlânticas”, sob a organização do professor da Ufes, 

seguintes trabalhos: Desencadernação e restauração 
de códices manuscritos, totalizando 1.072 documen-
tos; Higienização de 43 cartazes relativos a eventos 
culturais do ES; Limpeza e acondicionamentos de 
56 negativos fotográficos com registros do Ticumbi 
(manifestação da cultura popular do Norte do Espí-
rito Santo). Restauração e acondicionamento de dois 
mapas do Estado do Espírito Santo, datados de 1912. 
Parcerias para digitalização e restauração de quatro 
filmes raros do acervo cinematográfico do APEES.

venção a incêndio, serviços que serão monitorados 
em parceria com a Casa Militar do Governo do Es-
tado do Espírito Santo, que ocupa algumas salas do 
mesmo imóvel. Em dezembro foi publicado o Termo 
de Cooperação Técnica entre o APEES e a Casa Militar 
para o monitoramento das atividades de prevenção, 
segurança patrimonial e combate à incêndio em 
todo o edifício onde está instalado o APEES. 

O Instituto de Obras Públicas do Espírito San-
to - IOPES realizou, no fim do ano, a licitação para 
contratação de empresa de engenharia para dar 
andamento ao projeto de instalação de “Sprinklers” 
(aspersores de água) para serem ativados em caso 
de incêndio, em qualquer ambiente do APEES, dentre 
outras instalações hidráulicas necessárias, conforme 
a orientação do Corpo de Bombeiros. O APEES tam-
bém procedeu com a contração, via Ata de Registro 
de Preços, de empresa para a realização de serviços 
de reformas e manutenção predial.  

de viabilizar o acesso àqueles que não podem pes-
quisar diretamente no APEES ou na web. Neste ano, 
o projeto esteve nos seguintes locais: Buenos Aires 
(Guarapari); Santa Leopoldina; Solidão (Iconha); 
Santa Maria de Jetibá; Araguaia (Marechal Floriano); 
Nova Venécia; e Vila Pavão.

Osvaldo Martins Oliveira. Com a proposta de ser uma 
fonte de conhecimento e pesquisa para a dissemi-
nação do saber científico e cultural, com ênfase nas 
áreas de história e arquivologia, a publicação possui 
periodicidade semestral e contém artigos acadêmi-
cos, resenhas, reportagens, documentos e fotogra-
fias. Os artigos desse número abordaram os negros 
no Espírito Santo e suas vivências e práticas culturais. 
A entrevista foi com a professora Patrícia Gomes Ru-
fino Andrade, do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
(Neab), que pesquisa, dentre outros temas, a educa-
ção quilombola e ações pedagógicas étnico-raciais.

4º Número da Revista do Arquivo Público
Em julho foi divulgado o Edital de chamamento de 
artigos para compor o quarto número da Revista do 
APEES.

Livros da Coleção Canaã

“Jerônimo Monteiro: sua 
vida e sua obra”
A história capixaba ga-
nhou uma nova obra de 
grande relevância para 
estudos e pesquisas, o 
livro “Jerônimo Montei-
ro: sua vida e sua obra” 
lançado pelo Arquivo 
Público do Estado no 
dia 26 de março de 2018. 
A edição, que faz parte da linha editorial Coleção Ca-
naã do APEES, é uma versão ampliada da original, do 
ano de 1979, escrita pela historiadora Maria Stella de 
Novaes. Volume 24 da Coleção Canaã.

“Espírito Santo Indígena”
A presença dos índios 
na história capixaba, no 
período de 1798 a 1860, 
foi o tema do novo livro 
da Coleção Canaã do Ar-
quivo Público do Estado 
do Espírito Santo, “Es-
pírito Santo Indígena”, 
de Vânia Maria Losada 
Moreira, lançado no dia 
24 de maio na Bibliote-
ca Pública Estadual. A obra analisa a época na qual 
o Brasil deixou de ser colônia, provocando mudanças 
nas relações sociais e culturais, que impactaram pro-
fundamente a vida dos índios. Volume 25 da Coleção 
Canaã.
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“Sobre Política Capixaba na Primeira República”
Obra da historiadora capixaba Nara Saletto. Neste 
trabalho, a autora desvenda as forças políticas sub-
jacentes aos processos históricos que condicionaram 
ou decidiram realizações governamentais na Primei-
ra República, de 1889 a 1930, ampliando o conheci-
mento sobre as interações de conjunturas políticas 
nacionais e estaduais. Volume 26 da Coleção Canaã.

“Viagens à Capitania do Espírito Santo”
O historiador Bruno César Nascimento preparou esta 
obra para comemorar os 200 anos das expedições 
científicas de Maximiiano Wied-Neuwied e Auguste 
Saint-Hilaire. O livro trata das memórias de viagens 
realizadas por esses cientistas em visita ao Espírito 
Santo logo após a vinda da família real portuguesa 
ao Brasil em 1808. Volume 27 da Coleção Canaã.

Mediação cultural

Exposição “Mapas do Espírito Santo Colonial”
No mês de abril o Arquivo Público lançou a exposição 
“Mapas do Espírito Santo Colonial” com reproduções 
de alguns dos mais antigos mapas do Estado - feitos 
entre 1590 e 1670 - por cartógrafos portugueses, ho-
landeses e italianos.

Exposição “Virgínia Tamanini: memórias de família”
No mês de outubro o Arquivo Público recebeu a Mos-
tra “Virgínia Tamanini: memórias em família” com-
posta por quadros, livros, fotografias, documentos 
pessoais, dentre outros elementos do acervo da es-
critora e artista plástica capixaba Virgínia Tamanini. 
Autodidata, ela foi romancista, musicista, teatrólo-
ga, pintora e poetisa.

Exposição “Arquitetura Afetiva”:
Um passeio turístico pela arquitetura do Centro His-
tórico de Vitória a partir dos bicos de Pena do Wagner 
Veiga foi tema da exposição “Arquitetura Afetiva”, 
aberta no dia 28 de novembro de 2018. O registro das 
fachadas de igrejas e antigos casarios do Centro de 
Vitória e a riqueza de suas composições e desenhos 
são mais que a mera representação da arquitetura 
em si, eles filtram os elementos da história para ali-
mentar a nova arquitetura a partir do olhar peculiar 
do artista.

Conferência “Trentinos no Brasil”
No dia 26 de abril o APEES recebeu a conferência “Os 
Trentinos no Brasil: 40 anos de pesquisa” com a par-
ticipação do sociólogo italiano Renzo M. Grosseli, au-
tor do livro “Colônias Imperiais na Terra do Café”.

15º Caminho do Imigrante
No dia 1º de maio mais de duas mil pessoas partici-
param do “15º Caminho do Imigrante” que rememora 
os trajetos percorridos pelos primeiros imigrantes 
no Espírito Santo em um passeio de 30 quilômetros 
pelas montanhas capixabas. O evento é organizado 
pelas prefeituras de Santa Teresa e Santa Leopoldi-
na, com o apoio do Arquivo Público do Estado do Es-
pírito Santo.

Lançamento do livro “Haveria muito mais para contar”
O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo rece-
beu no dia 02 de junho o lançamento do livro “Have-
ria muito mais para contar”, de Iva Cortelletti. Na pu-
blicação, a autora aborda as origens e trajetórias dos 
seus antepassados italianos, permitindo o resgate e a 
valorização da memória pelos descendentes.

Semana Nacional de Arquivos
O Arquivo Público, em parceria com a Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Prefeitura Mu-
nicipal de Vitória, promoveu a “Semana Nacional de 
Arquivos” com uma série de palestras e atividades 
culturais que envolveram as três instituições nos dias 
06 a 08 de junho. Foram realizadas as mesas-redon-
das “Democracia Eletrônica (e-Dem) e Arquivos Digi-
tais” e “Da produção ao recolhimento: interlocuções 
entre os atores da cadeia de custódia do documen-
to arquivístico» e a palestra “Organize-se para uma 
vida saudável”. Também ocorreu o “Cineclube Afoxé” 
com a exibição de curtas-metragens, apresentações 
de dança da turma de qualificação de dança afro do 
Museu Capixaba do Negro e do projeto “Versando 
tambores e congos”. 
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