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RELATÓRIO DAS REALIZAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAESP 
NO ANO DE 2004 

1. Revisão da redação de minutas de textos legais 

- Análise das manifestações da Assessoria Técnica do Governo e revisão da 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, que 

define normas para a avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo e dá providências 

correlatas. 

- Análise das manifestações da Assessoria Técnica do Governo e revisão da 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. 

- Análise e incorporação das sugestões da Consultoria Jurídica da Secretaria da Cultura relativas à minuta 

de Projeto de Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a transformação da Divisão de Arquivos do Estado em 

entidade autárquica, sob a denominação de Arquivo Público do Estado de São Paulo, e dá outras 

providências. 

- Análise e incorporação das sugestões da Consultoria Jurídica da Secretaria da Cultura relativas à minuta 

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

- Elaboração de minuta preliminar de termo de retificação de termo de doação de acervo. 

 2.  Participação do SAESP no Grupo Técnico do Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP 

- Instituído pela Resolução CC-33, de 8-4-2004 para executar o planejamento e a estratégia visando a 

implantação do Protocolo Único da Administração Direta do Estado (participação nas reuniões de trabalho 

dos dias 20 e 26/04/2004, 3, 6, 24 e 27/05/2004, 8/6/2004, 09/08/2004, 25/08/2002, 01/09/2004, 

15/09/2004, 06/10/2004): 

- apresentação dos fundamentos teóricos e legais utilizados pelo SAESP para a elaboração do “Plano de 

Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São 

Paulo: Atividades-Meio”, a serem oficializados por Decretos. 

- apresentação do protótipo do “Sistema Eletrônico de Gestão Arquivística de Documentos”; 

- redação de minutas de ofício às Comissões de Avaliação de Documentos para a elaboração das Tabelas 

de Temporalidades das atividades-fim; 

- preparação de material para o treinamento das Comissões; 

- consolidação dos conceitos utilizados na administração estadual sobre protocolo e arquivo; 

- análise comparativa dos conceitos visando a elaboração de definições padronizadas a serem adotadas 

nos protocolos e arquivos da administração estadual. 

- apresentação, para membros do Comitê de Qualidade da Gestão Pública, dos objetivos do projeto “Um 
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sistema de gestão documental para o Estado de São Paulo” , conceitos utilizados, embasamento legal e 

resultados esperados com sua implantação, além de esclarecer dúvidas levantadas pelos membros do 

Comitê. 

- encaminhamento do ofício DT/DAE n.º 09/2004 de 02 de fevereiro, referente à parceria entre o Arquivo 

do Estado de São Paulo e a Secretaria Municipal de Administração de São José dos Campos para a 

realização do III Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: Por uma Política de Arquivos 

Municipais de Arquivos, programado para o dia 3 de junho de 2004. 

- encaminhamento dos ofícios DT/DAE do n.º 109 ao 159 de 05 de setembro, solicitando a elaboração da 

Tabela de Temporalidade dos Documentos da Atividade-fim pelas Comissões de Avaliação de 

Documentos de Arquivo, com a orientação técnica e aprovação do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo- SAESP, instrumento necessário à implantação do Protocolo Ùnico da Administração Estadual. 

- encaminhamento dos ofícios DT/DAE do n.º 160 ao 185 de 15 de setembro, solicitando a instituição das 

comissões de avaliação de documentos de arquivo que deverá elaborar a Tabela de Temporalidade de 

documentos da atividade-fim. 

- encaminhamento dos ofícios DT/DAE do n.º 210 ao 258 de 26 de outubro, convocando as comissões de 

avaliação de documentos de arquivo a participar do “Treinamento para aplicação da Tabela de 

Temporalidade das Atividades-meio. 

- encaminhamento dos ofícios DT/DAE do n.º 275 ao 293 de novembro, referente ao ofício circular 

DT/DAE n.º 168/2004 de 15 de setembro de 2004, solicita a instituição da Comissão de Avaliação de 

Documentos que deverá elaborar a Tabela de Temporalidade de Documentos da atividade-fim com a 

orientação técnica e aprovação de Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP, instrumento 

necessário à implantação do Protocolo Único da Administração Estadual. 

- atendimento as solicitações por telefone aos órgãos da Administração Pública Estadual e Municipal. 

- atendimento as solicitações realizadas por e-mail do SAESP, e também do Arquivo do Estado. 

3. Programa “Institucionalização de Arquivos Públicos Municipais no Estado de São Paulo: 

implementação de políticas de gestão documental” 

- Projeto Encontros Paulistas sobre Gestão Documental Pública: Por uma Política Municipal de Arquivos: 

Em continuidade ao “Programa de Institucionalização e Implantação de Arquivos 

Municipais no Estado de São Paulo”, iniciado em 2003, o SAESP, órgão central do 

Sistema, realizou no primeiro semestre de 2004 o II e o III Encontro Regional sobre 

Gestão Documental Pública: por uma Política Municipal de Arquivos. 

O II Encontro sobre Gestão Documental Pública, realizado em Campinas, em 27 de abril 

de 2004, contou com a presença da Prefeita da cidade de Campinas, da Secretária 

substituta de Cultura, Esportes e Turismo e da Promotora de Justiça do Ministério Público, 

e reuniu 43 municípios da região de Campinas, totalizando a expressiva presença de 145 
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agentes municipais. 

O III Encontro sobre Gestão Documental Pública, realizado em São José dos Campos, dia 

3 de junho do corrente ano, contou com a presença do Prefeito da cidade de São José dos 

Campos, de Promotores do Ministério Público, da Secretária da Administração, Marina de 

Fátima Oliveira, e reuniu 23 municípios da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

Paulista, totalizando 180 agentes municipais, com o objetivo de oferecer os fundamentos 

legais e técnicos para a criação de Arquivos Públicos Municipais e a implantação de 

políticas municipais de gestão documental.  

 

Planejamento de Encontros Regionais sobre Gestão Documental Pública voltados aos 67 

municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano-IDH e menor Índice Paulista 

de Responsabilidade Social-IPRS. Estes encontros integram o “Projeto Todos os Cantos 

IDH-IPRS”, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura.  

o No segundo semestre de 2004 o SAESP realizou o IV Encontro Regional sobre Gestão 

Documental Pública: por uma Política Municipal de Arquivos, dentro do “Projeto Todos os 

Cantos”. 

O IV Encontro sobre Gestão Documental Pública, realizado em Cunha, dia 18 de agosto 

do corrente ano, contou com a presença do Prefeito da cidade de Cunha, João Dias 

Mendes de Souza, da Promotora de Justiça do Estado de São Paulo, Dr.ª Jaqueline 

Lorenzetti Martinelli, do Coordenador Municipal de Turismo e Cultura de Cunha, Otávio 

Augusto Kauckmann, e reuniu 6 municípios (Areias, Canas, Cunha, Natividade da Serra, 

São José do Barreiro e Silveiras) dentre os 67 municípios paulistas classificados com os 

menores índices do IDH e com os menores índices do IPRS, totalizando 14 agentes 

municipais, com o objetivo de oferecer os fundamentos legais e técnicos para a criação de 

Arquivos Públicos Municipais e a implantação de políticas municipais de gestão 

documental. 

- Contribuição para a formulação de políticas públicas de gestão documental e dos Planos de Governo 

Considerando-se que no 2.o semestre serão realizadas eleições para prefeito, foi 

elaborada uma mala direta com os candidatos de todos os partidos políticos para o 

encaminhamento de propostas, minutas, esclarecimentos sobre a importância da criação 

de arquivos públicos municipais e a implantação de programas de gestão documental nos 

municípios; 

Preparação de ofício e minutas de textos legais a serem encaminhados como subsídio aos 

candidatos, sugerindo a inclusão da proposta de criação de arquivo público na plataforma 

de governo. 



 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

- Levantamento bibliográfico sobre “Arquivos Municipais”, realizado pela equipe do SAESP, a pedido da 

Presidente do Fórum Nacional de Dirigentes de Arquivos Municipais – FORUMDAM. 

 

- Auxílio na preparação dos instrumentos e divulgação do trabalho “O Município Brasileiro: o 

aperfeiçoamento da gestão de documentos e informações municipais”, a pedido da Presidente do Fórum 

Nacional de Dirigentes de Arquivos Municipais – FORUMDAM. 

 

- Organização e realização da Eleição para Presidente, Vice-Presidente e do Conselho Fiscal do Fórum 

Nacional de Dirigentes de Arquivos Municipais, no auditório do Arquivo do Estado de São Paulo, em 4 de 

junho do corrente ano. 

 

- Atendimento aos municípios registrado em formulário próprio: Prefeitura Municipal de Arujá, Sorocaba e 

Taboão da Serra. 

4. Assessoria técnica aos órgãos integrantes do Sistema 

Atendimento aos órgãos da administração direta e indireta do governo do Estado. 

 

    · Análise da Relação de Eliminação de Documentos 

        1. Casa Civil nº 001/2004 

        2. Casa Civil nº 002/2004 

        3. Secretaria de Estado da Fazenda nº 01/2004 (DR 9 – Presidente Prudente) 

        4. Secretaria de Estado da Fazenda nº 02/2004 (Delegacia Regional Tributária de Guarulhos Núcleos 

de Fiscalização 1,2,3 e PF-10 Guarulhos) 

        5. Secretaria de Estado da Fazenda nº 03/2004 (DRA/11 – ABCD) 

        6. Secretaria de Estado da Fazenda nº 04/2004 (DRA/1 – Litoral) 

        7. Secretaria de Estado da Fazenda nº 05/2004 (DRT/13 – Guarulhos) 

        8. Secretaria de Estado da Saúde nº 01/2004 

        9. Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social nº 01/2004 

        10. Secretaria do Meio Ambiente nº 01/2004 

 

    · Elaboração de Pareceres técnicos 

        1. Destinação de documentos da Casa Civil: eliminação, transferência para o Arquivo Intermediário e 

recolhimento ao Arquivo do Estado de São Paulo. 

        2. Transferência ou recolhimento dos Prontuários do CETREN (Centro de Triagem e 

Encaminhamento), mantidos pela Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social. 

        3. Colaboração do Arquivo do Estado com o Projeto “Recuperação de fontes seriais para a 

historiografia da criança institucionalizada no Estado de São Paulo”, coordenado pelo Prof. Roberto da 
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Silva, através da realização de cursos de formação ou treinamento específico para a Comissão de 

Avaliação de Documento da FEBEM. 

        4. Constituição de Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares – IPEN. 

 

    · Análise de Tabelas de Temporalidade relativas às atividades-fim 

        1. Tabela de Temporalidade encaminhada pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER. 

        2. Tabela de Temporalidade encaminhada pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos. 

        3. Estudo para a elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade das atividades-fim 

da Secretaria de Estado da Cultura. 

 

    · Atualização cadastral 

        Comissões de Avaliação de Documentos, em cumprimento ao parágrafo VIII, do art. 6º, do Decreto 

n.º 29.838/89. 

5. Atividades relacionadas à Tecnologia da Informação 

- reuniões para o desenvolvimento do Sistema Eletrônico de Gestão de Documentos, com Roberto 

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

Informática) 

- reuniões para o desenvolvimento do Sistema Eletrônico de Gestão de Documentos, com a Universidade 

de São Paulo (USP) e o CONDEPHAAT 

- desenvolvimento do protótipo do Sistema Eletrônico de Gestão Documental e sua apresentação nas 

reuniões do Grupo Técnico visando a implantação do Protocolo Único da Administração Direta do Estado 

- desenvolvimento do sistema para gerenciamento dos Encontros Paulistas de Gestão Documental 

Pública 

- desenvolvimento e disponibilização no site do SAESP do sistema para elaboração das propostas de 

temporalidade das atividades-fim da administração pública do Estado de São Paulo 

- participação do Núcleo de TI do SAESP no Núcleo de Apoio do CQGP da Fundap, com divulgação no 

site do CQGP das necessidades em TI do SAESP 

- desenvolvimento do Sistema de Controle de Informações de Criação das Comissões de Avaliação de 

Documentos de Arquivo 

- interligação das redes de computadores SAESP e Arquivo do Estado 

- manutenção mensal do Site SAESP, realização de backups semanais, manutenção preventiva e 

corretiva da rede de computadores, geração de Cds com material de apoio para eventos do SAESP 

“Institucionalização de Arquivos Públicos Municipais no Estado de São Paulo: implementação de políticas 

de gestão documental” e “Treinamento para Aplicação de Plano de Classificação e Tabela de 

Temporalidade de Documentos”. 
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6. Oficinas do "Projeto Como Fazer" 

            Até o momento já foram realizadas 46 oficinas, com a participação de 3.373 pessoas (média de 73 

participantes por oficina). 

            Durante o ano de 2004, foram realizadas 8 oficinas, que atingiram um público total de 679 

participantes. 

7. Reuniões de trabalho e visitas técnicas 

            O SAESP realizou 46 reuniões de trabalho/visitas técnicas durante o ano de 2004. 

8. Trabalhos apresentados em eventos 

- apresentação de palestra em 3/2/2004 sobre gestão documental na Secretaria de Cultura abordando o 

tema da normalização de procedimentos nas comunicações administrativas. 

- participação do Fórum “TI & Governo” em 28 de maio com a apresentação dos projetos do Núcleo de TI 

do SAESP e entre 18 e 20 de junho com reuniões entre as Secretarias e a iniciativa privada da área. 

- apresentação do trabalho “Um Sistema de Gestão Documental para o Estado de São Paulo” na 

comunicação Práticas de Gestão Documental nos Arquivos Públicos, durante o I Congresso Nacional de 

Arquivologia, realizado em Brasília entre os dias 23 e 26 de novembro. 

9. Participação em outros eventos 

- participação no seminário “Digitalização de Documentos: Uma Abordagem Arquivística”, promovido pelo 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em 24 de maio; 

- participação no Congresso de Informática Pública - Conip 2004, entre 22 e 24 de junho, no curso 

“Certificação Digital” e no lançamento da “Carta aberta para a preservação do Patrimônio Arquivístico 

Digital”, promovido pelo CONARQ; 

- participação no I Congresso Nacional de Arquivologia, realizado em Brasília entre os dias 23 e 26 de 

novembro. 

 

10. Avaliação e eliminação de documentos 

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

com as 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 2004, foram 

publicados 15 Editais de Ciência de Eliminação de Documentos no Diário Oficial do Estado, autorizando a 

eliminação de 7.275 caixas = 1.013,9 metros lineares. 
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 11. Instituição das Comissões de Avaliação de Documentos 

            Durante o ano de 2004 foram instituídas 11 Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo, 

nas Secretarias de Estado e órgãos da Administração Indireta, em conformidade com o Decreto n.º 

29.838/89. 

12. Divulgação do trabalho do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo 

            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 aperfeiçoado. 

Estatísticas de acesso ao site do SAESP 

Total de acessos ao site: 49.169 

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

Quantidade de e-mails enviados: 940 + 18.228 (mala direta) 

Quantidade de e-mails recebidos: 1.413 

13. Treinamento para Aplicação de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos 

Após a publicação do Decreto n. 48.898/2004, que oficializa o Plano de Classificação e a Tabela de 

Temporalidade de Documentos relativa às atividades-meio, o SAESP, elaborou calendário de 

treinamentos, conforme quadro demonstrativo abaixo, para aplicação do Plano de Classificação e Tabela 

de Temporalidade, especialmente planejado para as Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo 

legalmente instituídas.  

Para a consecução dos treinamentos foi desenvolvido manual para ser entregue aos participantes do 

treinamento bem como apresentação em PowerPoint, ambos disponibilizados aos treinandos em CD, bem 

como todo o conteúdo do site do SAESP. Foram encaminhados 56 ofícios aos órgãos e entidades que já 

possuem Comissão de Avaliação, contabilizando um total de 220 agentes públicos presentes em 5 dias de 

treinamento.  

Quadro Demonstrativo 

Treinamento para Aplicação Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade 
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Data  Total de Participantes  
Total de Órgãos e 

Entidades  
08/11/2004  74  11  
10/11/2004  55  12  
11/11/2004  44  12  
12/11/2004  47  12  
29/11/2004  74  09  

Total  220  56  

  

 


