
Atividade externa de Abril 



Arquivo Histórico Municipal de SP 
O Arquivo Histórico Municipal - AHM é o departamento 
responsável pela guarda permanente, identificação, 
ordenação, conservação e divulgação do valioso 
conjunto documental produzido pela administração 
pública municipal desde meados do século XVI até a 
primeira metade do século XX.  

O Acervo, de valor probatório e histórico-cultural, é 
fonte imprescindível para a recuperação de 
informações sobre a história de São Paulo e custodia os 
documentos considerados mais antigos da América 
Latina - as Atas da Câmara de Santo André da Borda do 
Campo (1555-1558). 



Criação 
Não é simples precisar a data de criação do Arquivo 
Histórico como instituição arquivística encarregada do 
recolhimento e guarda da produção documental no âmbito 
do Município. Pelo Ato nº 1, de 7 de janeiro de 1899, foram 
instituídos a Secretaria Geral (nos moldes da Secretaria da 
Câmara) e o Tesouro. A Secretaria representava o centro do 
expediente da Prefeitura, e nela aparece um “arquivo”, 
provavelmente com funções de protocolo, ou seja, 
acumulando apenas documentação corrente. Só em 1907, 
com a Lei nº 1.051, de 17 de outubro, é criada mais uma 
Seção nesta mesma Secretaria, para ser a responsável pelos 
serviços de instrução pública, estatística e arquivo 
municipal. 



O Arquivo Histórico Municipal já ocupou vários imóveis na 
cidade. Na década de 1950 tinha como endereço a Rua da 
Cantareira, nº 167, onde se concentravam vários órgãos do 
Departamento de Cultura. Mudou-se depois para um prédio na 
Rua Brigadeiro Tobias, sendo posteriormente transferido para a 
Rua da Consolação, n° 1024, num sobrado residencial, antiga 
sede da Chácara Lane. Diante da falta de condições físicas do 
imóvel deu-se, em 1990, a transferência do Arquivo Histórico 
para a Casa nº 1 da antiga Rua do Carmo, atual Rua Roberto 
Simonsen, n° 136-B – àquela altura recém-restaurada.  

A instituição aí permaneceu por cerca de dez anos até ser 
transferida oficialmente para o Edifício Ramos de Azevedo, em 
janeiro de 2000. Inaugurado em 1920, este edifício serviu como 
sede do Gabinete de Eletrotécnica da Escola Politécnica. Em 
1987, o prédio foi adquirido pela Prefeitura e, em 1999, 
paulatinamente, setores do Arquivo Histórico começaram a ser 
transferidos para o edifício. 



De acordo com mudanças administrativas, de 1969 a 2010 foi 
denominado Arquivo Histórico Municipal Washington Luís e, 
conforme o Decreto n.º 51.478, de 11 de maio de 2010, torna-se 
uma Divisão do Departamento do Patrimônio Histórico da 
Secretaria Municipal de Cultura. 

Em junho de 2012, através da Lei nº 15.608, transforma-se em 
Departamento da Secretaria Municipal de Cultura, como Arquivo 
Histórico de São Paulo. Em 12 de dezembro de 2016, com o 
Decreto n° 55.528, passou à denominação de Arquivo Histórico 
Municipal. 

 


