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RELATÓRIO DAS REALIZAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAESP 
NO ANO DE 2002  

Um Sistema de Gestão Documental para o Estado de São Paulo 
(Projeto aprovado pela FAPESP dentro do Programa de Pesquisas em Políticas Públicas. Conclusão: 
dez./2002) 

            No dia 12 de dezembro de 2002, foi publicada no Diário Oficial do Estado a proposta de TABELA 
DE TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO: ATIVIDADE-MEIO  para ciência, análise e manifestação das Comissões de Avaliação de 
Documentos de Arquivo, instituídas na  Administração Estadual em conformidade com o Decreto Estadual 
nº 29.838, de 18 de Abril de 1989. A proposta está aberta, também, às sugestões de todos os órgãos, 
entidades e empresas da Administração Direta e Indireta do Estado, bem como aos demais interessados, 
antes de sua definitiva oficialização, prevista para o final do mês de janeiro de 2003, por meio de Decreto 
do Excelentíssimo Senhor Governador. 

As contribuições devidamente fundamentadas do ponto de vista jurídico, técnico ou administrativo, 
deverão ser encaminhadas até o dia 12 de janeiro de 2003 à Coordenadora do Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo – SAESP para análise e incorporação, se procedentes e bem fundamentadas. 

A proposta, que conta com, atualmente, com 732 tipos documentais, resulta de um trabalho 
coletivo, efetivamente participativo, realizado em parceria com 48 Comissões de Avaliação de 
Documentos de Arquivo, instituídas em 19 Secretarias de Estado, 27 órgãos da Administração Indireta, 
Procuradoria Geral do Estado e Ministério Público Estadual, com grupos auxiliares de trabalho e eventuais 
colaboradores, totalizando 744 agentes públicos envolvidos no projeto. 

            Para a consecução desse objetivo, foram realizadas: 
. Visitas técnicas: 53 
. Reuniões com os grupos especializados de trabalho: 10 reuniões (30/07, 31/7, 13/9, 14/9, 28/9, 15/10, 
12/11) 
. Reuniões com as Procuradoras designadas pela Procuradoria Geral do Estado para colaborar na análise 
dos aspectos jurídicos da Tabela de Temporalidade: 6 reuniões (30/10, 04/11, 07/11, 11/11, 13/11, 20/11) 

 Instituição das Comissões de Avaliação de Documentos 

            Durante o ano de 2002 foram instituídas 24 Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo, , 
nas Secretarias de Estado e órgãos da Administração Indireta, em conformidade com o Decreto nº 
29.838/89.. 

Avaliação e eliminação de documentos 

            Em parceria com as Comissões de Avaliação de Documentos, o SAESP vem avaliando com 
critérios técnicos e jurídicos e eliminando documentos públicos que não apresentam valor que justifique a 
sua guarda. Durante o ano de 2002, foram publicados 9 Editais de Ciência de Eliminação de Documentos 
no Diário Oficial do Estado, autorizando a eliminação de 3.925 caixas + 156 pastas (= 545,94 metros 
lineares, equivalentes a 27,29 toneladas ou 357,93 m2 de área liberada). 

Oficinas do "Projeto Como Fazer" 

            Durante o ano de 2002, foram realizadas 8 oficinas, que atingiram um público de  559 
participantes. 
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Cursos e palestras (ministrados pela coordenadora do SAESP) 

            No período de 2002, o SAESP ministrou 9 cursos e palestras. 

Divulgação do trabalho do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo 
e prestação de serviços aos agentes do Sistema e aos municípios paulistas, por meio do site do SAESP 
(http://www.saesp.sp.gov.br), lançado em janeiro deste ano que vem sendo continuamente atualizado.  

. Conversão do Manual Como Fazer 2 – “Como Classificar e Ordenar Documentos de Arquivo” para 
arquivo pdf para Internet; 
. Conversão do Manual Como Fazer 3 –“Como Implantar Arquivos Públicos Municipais” para arquivo pdf 
para Internet; 
. Atualização da “Consolidação da Legislação Federal, Estadual e Municipal sobre Arquivos e 
Documentos Públicos”, disponível no site. 

Estatística de acesso ao site do SAESP 
. Total de acessos desde abril/2002: 14440 
 
Publicação de manuais técnicos 

. Como Fazer 6: “Como descrever documentos de arquivo”, de André Porto Ancona Lopez. 

. Como Fazer 7: “Como fazer programas de reprodução de documentos de arquivo”, de Esther Caldas 
Bertoletti. 
. Como Fazer 8: “Como fazer análise diplomática e análise tipológica de documento de arquivo”, de 
Heloísa Liberalli Bellotto (no prelo). 


