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RELATÓRIO DAS REALIZAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAESP 
NO ANO DE 2003 

1. Proposta de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração 

Pública do Estado de São Paulo: Atividades-Meio 

- Análise e das sugestões apresentadas pelas Comissões de Avaliação de Documentos à proposta de 

Tabela de Temporalidade publicada no D.O.E de 12/12/2002; 

- Reunião com as Procuradoras para análise das sugestões; 

- Incorporação das manifestações pertinentes e fundamentadas; 

- Elaboração do índice do Plano de Classificação; 

- Redação e encaminhamento à Secretaria de Estado da Cultura de minuta de Decreto que visa oficializar 

o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado 

de São Paulo: atividades-meio, bem como seus anexos: ANEXO I - Plano de Classificação de 

Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: atividades-meio, ANEXO II - Índice, 

ANEXO III – Glossário, ANEXO IV - Tabela de Temporalidade ANEXO V - Relação de Eliminação de 

Documentos, ANEXO VI -Edital de Ciências de Eliminação de Documentos, ANEXO VII - Termo de 

Eliminação de Documentos; 

- Encaminhamento da minuta de Decreto que visa oficializar o Plano de Classificação e Tabela de 

Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: atividades-meio, com 

seus anexos, em meio eletrônico, à Assessoria Técnica do Palácio do Governo para análise e posterior 

oficialização. 

2.  Consultoria aos órgãos do Sistema 

® Atendimento aos órgãos da administração direta e indireta do governo do Estado: 

- Elaboração de parecer sobre a Tabela de Temporalidade das Atividades-Fim da Companhia 

Metropolitana do Estado de São Paulo - METRÔ 

- Elaboração de parecer sobre a Tabela de Temporalidade das Atividades-Fim do Centro de Apoio e 

Integração da Saúde da Mulher - CAISM (Unicamp) 

® Atendimento aos municípios paulistas: 

- Prefeitura Municipal de Bananal 

- Prefeitura de São José do Rio Preto 

- Prefeitura de São Vicente 

- Câmara Municipal de Santo Antonio do Aracangá 

3. Redação de minutas de textos legais 
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- Redação de minuta de Decreto  que dispõe sobre os Arquivos Públicos, os documentos de arquivo e sua 

gestão, os Planos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade de Documentos da Administração 

Pública do Estado de São Paulo, define normas para a avaliação, guarda e eliminação de documentos de 

arquivo e dá providências correlatas. 

- Redação de minuta de Decreto que aprova o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de 

Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividades-Meio. 

- Redação de minuta de Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a transformação da Divisão de Arquivos do 

Estado, da Secretaria de Estado da Cultura, em entidade autárquica, sob a denominação de Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, e dá outras providências. 

- Redação de minuta de Decreto que aprova o Regulamento do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

4. Reuniões de trabalho/visitas técnicas 

            O SAESP realizou 42 reuniões de trabalho/visitas técnicas durante o ano de 2003. 

5. Projetos Institucionais 

- Pesquisa e elaboração dos organogramas estrutural e funcional do Arquivo do Estado, com a descrição 

de suas respectivas atribuições e atividades; 

- Pesquisa das atribuições relativas à atividades-meio da Secretaria de Estado da Cultura para 

reestruturação de seu organograma e criação do Departamento de Administração. 

6. I Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: por uma política municipal de arquivos 

- O I Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: por uma política municipal de arquivos foi 

realizado no dia 24 de outubro de 2003, das 9:00 às 12:30 e das 13:30 às 16:30 horas, no auditório do 

Arquivo do Estado, com a participação de 88 representantes dos municípios da grande São Paulo. 

- O Encontro teve como objetivo oferecer fundamentos legais e técnicos para a criação de Arquivos 

Públicos Municipais e a implantação de políticas municipais de gestão documental. 

- O material fornecido aos participantes foi: pasta com material do evento (legislação arquivística, manuais 

técnicos da área arquivística, minuta de projeto de lei para criação de Arquivo Público Municipal, minuta 

de termo de cooperação técnica entre o Poder Executivo e a Câmara Municipal, recomendações do 

CONARQ para a construção de arquivos, certificado de participação). 

7. Trabalho inscrito em Congresso 

- Projeto Sistema Eletrônico de Gestão Documental: definição de requisitos prototipação apresentado no 

Congresso de Informática Pública - CONIP, realizado no período de 11 a 13 de junho, para concorrer ao 

VI Prêmio Excelência em Informática Aplicada aos Serviços Públicos. 
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8. Realizações do Núcleo de Tecnologia da Informação do SAESP 

- Reuniões para o desenvolvimento do Sistema Eletrônico de Gestão Documental, com a participação de 

Roberto Antônio Leonardi (Analista/ Programador de Sistemas) e Marcelo Carlos Cunha Breganhola 

(Assessor de Informática); 

- Plano de trabalho para definição de requisitos do Sistema Eletrônico de Gestão documental; 

- Desenvolvimento do protótipo do Sistema Eletrônico de Gestão Documental; 

- Sistema de cadastro de participantes nos Encontros Paulistas sobre Gestão Documental Pública: Por 

uma Política Municipal de Arquivos; 

- Desenvolvimento e instalação de software para controle de prontuários da Secretaria de Estado da 

Cultura, arquivados no Arquivo Intermediário; 

- Backup da rede SAESP efetuado semanalmente; 

- Atualização permanente do site do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (www.saesp.sp.gov.br). 

9. Avaliação e eliminação de documentos 

            Enquanto as Tabelas de Temporalidade não são concluídas e oficializadas, o SAESP, em parceria 

com as 51 Comissões de Avaliação de Documentos, vem avaliando com critério e eliminando documentos 

públicos que não apresentam valores que justifiquem a sua guarda. Durante o ano de 2003, foram 

publicados 10 Editais de Ciência de Eliminação de Documentos no Diário Oficial do Estado, autorizando a 

eliminação de 4.607 caixas = 641,18 metros lineares. 

10. Oficinas do "Projeto Como Fazer" 

            Durante o ano de 2003, foram realizadas 8 oficinas, que atingiram um público de 547 participantes. 

11. Publicações técnicas 

            Durante o ano, foram revisados e publicados mais três volumes dos manuais técnicos da Coleção 

“Como Fazer”: 

Vol. 8 – “Como fazer análise diplomática e análise tipológica de documentos de arquivo”, de Heloísa 

Liberalli Bellotto. 

Vol. 9 – “Como implantar Centros de documentação”, de Viviane Tessitore. 

Vol. 10 – “Como elaborar vocabulário controlado para aplicação em arquivos”, de Johanna Wilhelmina Smit 

e Nair Yumiko Kobashi. 

12. Curso ministrado pela coordenadora do SAESP 
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- “Introdução à Gestão e Avaliação de Documentos Públicos”, ministrado na Secretaria de Estado da 

Cultura, nos dias 18 e 19 de março de 2003, das 9 às 16:30 horas (12 horas/aula), com a presença de 25 

funcionários.  

13. 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), 

que vem sendo continuamente atualizado. 

- Conversão dos manuais “Como Fazer” 4, 5, 6 e 7, para arquivo PDF para Internet 

Manual 4 – “Como tratar coleções de fotografias” 

Manual 5 –  “Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas” 

Manual 6 –  “Como descrever documentos de arquivos: elaboração de instrumento de pesquisa” 

Manual 7 – “Como fazer programas de reprodução de documentos de arquivo” 

- Estatísticas de acesso ao site do SAESP 

Total de acessos ao site: 69.035 

Instituição a que pertence a grande maioria dos visitantes: Governo do Estado de São Paulo 

Quantidade de e-mails enviados: 530 

Quantidade de e-mails recebidos: 871 

 


