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RELATÓRIO DAS REALIZAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAESP 

NO PERÍODO DE AGOSTO DE 1997 A DEZEMBRO DE 2001 

            O SAESP permaneceu praticamente desativado durante 10 anos. Nesse período, não 

encontramos registros de ações efetivas para avaliar a enorme massa documental acumulada nos 

arquivos das Secretarias, Fundações e Autarquias, bem como no Arquivo Intermediário do Estado e muito 

menos propostas de normas para a produção, tramitação, informatização e acesso aos documentos dos 

arquivos.  As prováveis eliminações de documentos públicos foram realizadas irregularmente, sem 

avaliação interdisciplinar, definição de critérios e autorização do órgão competente, como determinam 

legislação federal e estadual vigentes. 

            Por isso, é de se registrar o ineditismo do trabalho que o SAESP  vem desenvolvendo desde 1997, 

enfrentando o grave problema da enorme massa documental acumulada nas Secretarias e órgãos da 

administração indireta e do esgotamento de espaço físico para se “guardar” documentos. Para garantir a 

produção de instrumentos que permitissem uma administração mais racional e moderna dos documentos 

produzidos pela administração estadual, iniciou-se a implantação do PROGRAMA DE GESTÃO 

DOCUMENTAL. 

Programa de Gestão Documental - PGD 

            Esse projeto, que vem sendo executado pelo SAESP, foi aprovado pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), em novembro de 1999, no módulo de Pesquisas em 

Políticas Públicas, sob a coordenação da professora Ana Maria de Almeida Camargo da FFLCH/USP, 

com a assessoria das professoras Heloísa Liberalli Bellotto e Johanna Wilhelmina Smit, além do Sr. 

Marcelo Breganhola. Na primeira fase do projeto, o SAESP também contou com a assessoria da Sra. 

Maria Lúcia Bertato. O objetivo do projeto é a produção de instrumentos indispensáveis para realizar a 

gestão de documentos no âmbito da administração estadual: Quadro de Classificação de Documentos e 

Tabelas de Temporalidade, bem como a elaboração de normas e procedimentos administrativos 

homogêneos para a execução de ações decorrentes da mesma função ou atividade. O projeto prevê, 

ainda, a racionalização do fluxo documental, geração progressiva de documentos eletrônicos e acesso 

imediato às informações decorrentes das ações governamentais. 

            Por se tratar de um programa dirigido a todos os órgãos da administração pública estadual, o PGD 

alcança 83 órgãos, sendo 20 Secretarias de Estado, 61 órgãos da Administração Indireta (Autarquias, 

Fundações, Empresas de Economia Mista, Institutos), além da Procuradoria Geral do Estado e do 

Ministério Público Estadual. 
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            Até o final de 2002, pretende-se concluir e oficializar um Plano de Classificação de Documentos e 

Tabelas de Temporalidade para os documentos das atividades-meio da administração estadual. 

Base de Dados 

            Para garantir a implantação do PGD, a equipe do SAESP concebeu um programa eletrônico, a 

partir do MS ACCESS, da Microsoft, que vem sendo instalado em todas as unidades 

produtoras/acumuladoras de documentos, para a elaboração das Tabelas de Temporalidade. A base de 

dados, concebida a partir do MS ACCESS tem como objetivo sistematizar e  facilitar a consolidação 

posterior de dados referentes à identificação e destinação dos documentos produzidos pelos órgãos da 

administração estadual. Trata-se de uma  planilha onde estão contidas as unidades básicas das tabelas 

de temporalidade (tipo documental/prazo de guarda/destinação/justificativa),  instrumento que orienta os 

prazos de arquivamento dos documentos nas diversas fases de vida e, posteriormente, sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente. 

 

Proposta de Temporalidade para Processos 

Avaliação da massa documental acumulada 

            Para enfrentar o grave problema da massa documental acumulada, o SAESP vem orientando a 

nomeação de Comissões de Avaliação de Documentos, nos termos do art. 2.º do Decreto Estadual nº 

29.838, de 18 de abril de 1989. Até o momento, 26 Comissões de Avaliação de Documentos foram 
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instituídas nas Secretarias, órgãos da administração indireta, Ministério Público Estadual e Procuradoria 

Geral do Estado. O SAESP vem orientando e treinando aproximadamente 600 agentes públicos 

envolvidos no trabalho, dentre os quais 140 funcionários do alto escalão nomeados oficialmente por 

Portarias ou Resoluções publicadas no Diário Oficial do Estado.  

            Em parceria com as Comissões de Avaliação de Documentos instituídas com a orientação do 

SAESP nas Secretarias e órgãos da administração indireta, publicamos, até o momento, 35 Editais de 

Ciência de Eliminação de Documentos no Diário Oficial do Estado, totalizando 33.317 caixas de 

documentos avaliados e eliminados, correspondentes a 4.815,17 metros-lineares ou 240,76 toneladas. 

Esse trabalho resultou na liberação de 1.632,53 m2 de área, nos órgãos públicos. 

Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Secretaria de Cultura/Arquivo do Estado e o Ministério 

Público Estadual para a defesa do patrimônio documental do Estado 

           A integração voluntária do Ministério Público Estadual ao SAESP, mediante a celebração de Termo 

de Cooperação Técnica no D.O.E de 01/09/2000, confirma a relevância do trabalho que vimos 

desenvolvendo no sentido de se implantar um Programa de Gestão Documental nos órgãos da 

administração estadual. Para cumprir o referido Termo, o Arquivo do Estado será órgão consultivo do 

Ministério Público na área de arquivos, inclusive atendendo a eventuais requisições de perícias técnicas. 

            Para garantir a integração do Ministério Público ao Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - 

SAESP, foi instituída a Comissão de Avaliação de Documentos nessa instituição e designada a Dr.ª 

Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, Promotora de Justiça/Assessora para coordenar os trabalhos. 

Orientação técnica aos municípios paulistas para a implantação de uma política municipal de arquivos e 

informações.  

            O SAESP propôs ações integradas com o Ministério Público visando o cumprimento da outra parte 

do Termo de Cooperação Técnica, qual seja, a defesa e preservação do patrimônio documental do Estado 

de São Paulo. Nesse sentido, pretendemos desenvolver um trabalho em parceria com as 320 Promotorias 

de Defesa do Cidadão e do Meio-Ambiente no sentido de se institucionalizarem os arquivos públicos 

municipais em todo o Estado de São Paulo, condição sine qua non para se garantir a aplicação efetiva da 

legislação referente aos arquivos públicos e preservação do patrimônio documental do Estado. O Arquivo 

do Estado, por meio SAESP, deverá, então, prestar orientação técnica aos 645 municípios do Estado, na 

área de sua especialidade. 

Oficinas do Projeto “Como Fazer” 
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             Para garantir a efetiva implantação do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, bem como 

assegurar a disseminação do conhecimento arquivístico, o SAESP conta desde 1997 com a parceria da 

Associação de Arquivistas de São Paulo – ARQ-SP na promoção e realização das oficinas do Projeto 

“Como Fazer”.  De 1999 a 2001 foram realizadas 22 oficinas, que contaram com a presença de 1.588 

participantes. Para o ano de 2002, estão programadas mais 8 oficinas com temas  da maior atualidade 

para os profissionais da área. 

Publicação de manuais técnicos: 

Como avaliar documentos de arquivo 

Como classificar e ordenar documentos de arquivo 

Como implantar arquivos públicos municipais 

Como tratar coleções de fotografias 

Como fazer conservação preventiva de arquivos e bibliotecas 

Mudança da cultura administrativa do Estado de São Paulo: a gestão dos arquivos, dos documentos e das 

informações vem sendo considerada condição para a informatização eficaz , para o êxito dos programas 

de qualidade e para a transparência administrativa. 

Elaboração de Normas e Procedimentos 

            A fim de facilitar a aplicação das técnicas arquivísticas e de normalizar procedimentos 

administrativos, o SAESP elaborou Instruções Normativas que orientam as atividades de transferência, 

recolhimento e eliminação de documentos. 

Cursos e conferências para divulgação do SAESP 

             No período de 1997 a 2001, além da promoção e realização das oficinas do Projeto “Como Fazer”, 

o SAESP ministrou 18 cursos de gestão e avaliação de documentos tanto para órgãos da administração 

paulista quanto para outras instituições públicas estaduais, municipais e universidades, atingindo um 

público de aproximadamente 1.600 participantes. No mesmo período, os trabalhos do SAESP foram 

apresentados em 10 conferências. 

Reuniões de trabalho do SAESP 

            De 1997 a 2001, o SAESP realizou 56 reuniões de trabalho, com a participação de 874 

funcionários e/ou servidores da administração pública estadual. 


